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 Dnr 3-2017 

§ 38 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

2. Första budgetuppföljningen 2018 flyttas från att ske per 28 februari till 
att ske per 31 mars. 

Sammanfattning av ärendet 

 
a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Bjuvs kommunstyrelses 

beslut att granska resor som gjorts av Sydvatten ABs styrelse. (Dnr 48-
2018), Örkelljunga kommun har fattat beslut i kommunstyrelsen avs 
taxor för Söderåsens miljöförbund (Dnr 296-2017), förhandlingar med 
Landskrona kommun avs avtal ang gemensam räddningschef m m (Dnr 
37-2012) samt att motparten har tecknat avtal med en annan köpare 
avseende Billeberga 10:6, Billeberga åkermark. (Dnr 24-2018). 
 

b) Administrativ chef Michael Andersson informerar om yttrande i mål 
avseende Telenor Sverige ABs överprövning av avtals giltighet. (Dnr 
204-2016).  
 

c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om förslag till förändring av 
tidpunkt för första uppföljning 2018 (31 mars i stället för 28 februari) Dnr 
3-2017). 
 

d) Cirkulär från SKL och Pacta: 
Cirkulär 17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/ 

kulturskolorna för kalenderåret 2018 

Cirkulär 18:4 - Information om extratjänster 

Cirkulär 18:5 - Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 
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Dnr - 

§ 39 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera 
protokollen på kommunens webbplats. 

Beslutsunderlag 

Sydvattens styrelseprotokoll 2018-01-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 1-2018 

§ 40 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ny ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Jan Zielinski 
(S) väljs Fredrik Jönsson (C). 

2. Till ny vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott efter Fredrik 
Jönsson (C) väljs Teddy Nilsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) har i skrivelse daterad 2018-03-08 avsagt sig uppdraget som 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Jan Zielinski (S), daterad 2018-03-08 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 36-2018 

§ 41 Bokslut för kommunstyrelsen 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomisk årsrapport 2017 för kommunstyrelsen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk årsrapport för 2017, för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 22, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Ekonomisk årsrapport 2017 för kommunstyrelsen noteras. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-26, § 22 
Ekonomisk årsrapport 2017 för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Ekonomisk årsrapport 2017 för kommunstyrelsen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN) 
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Dnr 3-2017 

§ 42 Budget för kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens budget för 2018, plan 2019-2020 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Budget för kommunstyrelsen innehåller mål, visare, uppdrag samt budget för 
2018. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 23, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Kommunstyrelsens budget för 2018, plan 2019-2020 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Budget 2018, reviderad 2018-02-22 
Arbetsutskottets beslut 2018-02-26, § 23 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-02-23 
Budget 2018, daterad 2018-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Kommunstyrelsens budget för 
2018, plan 2019-2020 godkänns. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i 
beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, AAN, MEKN, CHM, KABD) 
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Dnr 39-2018 

§ 43 Begäran om överföring av investeringsanslag till 
2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Godkänna överföring på 4 674 000 kr för projekt inom 
bildningsnämnden enligt bilaga 1. 

2. Godkänna överföring på 6 885 000 kr för skattefinansierade projekt 
inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2. 

3. Godkänna överföring på 23 459 000 kr för avgiftsfinansierade projekt 
inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Överföring av investeringsanslag från 2017 till 2018 ska enligt kommunens 
rutiner beslutas av kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är 
på började, men som försenats. Totalt begärs 35 399 000 kr överförda.  

Ekonomienheten avstyrker tre projekt på totalt 1 382 000 kronor avseende IT-
inköp samt inventarieinköp inom bildningsnämnden, med motiveringen att det 
finns årliga anslag i budget för 2018. 

Förslaget till beslut omfattar därför återstående 34 017 000 kronor. 
Fördelningen är 10.558.000 kr på skattefinansierade samt 23.459.000 kr på 
avgiftsfinansierade.  

I den avgiftsfinansierade delen ingår även investeringarna avseende 
Söderåsbanan. Eftersom vårt finansiella mål 2 räknar bort dessa investeringar 
vid beräkning av den skattefinansierade delen innebär förslaget att vårt 
finansiella mål om investeringsnivån blir svårt att uppnå. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 25, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Godkänna överföring på 3 673 000 
kr för projekt inom bildningsnämnden enligt bilaga 1. 2) Godkänna överföring på 
6 885 000 kr för skattefinansierade projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden 
enligt bilaga 2. 3) Godkänna överföring på 23 459 000 kr för avgiftsfinansierade 
projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2. 

Förvaltningen har framfört att också projekt 2472 och 2473 bör överföras till år 
2018. Därmed blir beloppet 4 324 000 kr. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson och 
utbildningschef Hans Dahlqvist. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-26, § 25 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins (M), Kim Hellströms (SD), Teddy Nilssons 
(SD), Jan Zielinskis (S) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Godkänna överföring på 4 674 000 kr för projekt inom 
bildningsnämnden enligt bilaga 1. 2) Godkänna överföring på 6 885 000 kr för 
skattefinansierade projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2. 3) 
Godkänna överföring på 23 459 000 kr för avgiftsfinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MAZO, EMTO, SNLN, MSDB, HSDT, MNVR, LELE) 
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Dnr 236-2013 

§ 44 Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal,  
Sydvatten AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortieavtal för regional 
vattenförsörjning genom Sydvatten AB godkänns.  

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Båstad kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Den 2015-04-
29 beslutade Båstads kommunfullmäktige att söka delägarinträde i Sydvatten 
AB. Därefter har fortsatta samtal och förhandlingar resulterat i ett Avtal om 
delägarinträde mellan kommunen och bolaget som Båstads kommunfullmäktige 
antog 2017-12-20. 

Detta avtal och ett särskilt upprättat Tilläggsavtal till konsortialavtal godkändes 
av Sydvattens styrelse 2018-01-26. Styrelsen uppdrog åt VD att tillsända 
tilläggsavtalet till samtliga delägarkommuner och Båstad kommun för 
ställningstagande. 

Båstads delägarskap föranleder vissa mindre justeringar i konsortialavtalet som 
hanteras i ett särskilt tilläggsavtal, se bilaga. Inför årsstämmans beslut 2018 om 
nyemission behöver varje delägarkommun ge sitt godkännande till 
tilläggsavtalet. Justeringarna består i utökning av antalet aktier i Sydvatten AB 
som ett resultat av den planerade nyemissionen. 

Därmed kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i 
bolaget att justeras något. Någon omfördelning av aktier mellan nuvarande 
delägare kommer inte att ske. Varje delägare godkänner och tecknar 
tilläggsavtalet som sedan sammanställs till ett dokument. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 26, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till tilläggsavtal till gällande 
konsortieavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvattan AB godkänns. 2) 
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtalet.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-26, § 26 
Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortieavtal, daterad 2018-01-
31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins 
(M), Fredrik Jönssons (C) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortieavtal för 
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regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB godkänns. 2) 
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN) 
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Dnr 237-2017 

§ 45 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser per 31 december 2017 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen godkännes.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida 
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med 
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga 
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 24, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Informationen noteras.   

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut 2018-02-26, § 24 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S) och Olof Röstin (M): 1) Informationen godkännes. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 183-2008 

§ 46 Revidering av placeringspolicy för förvaltningen 
av medel avsatta för pensioner 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser daterade 2017-11-13 antas att gälla fr o m 2018-
01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida 
pensionsåtaganden. Syftet med kapitalförvaltningen är att minska de 
långfristiga likviditetsmässiga påfrestningar, som följer av kommunens framtida 
pensionsutbetalningar. Ett långsiktigt perspektiv ska därför anläggas på 
portföljens förvaltning.  

20 Mkr placerades under år 2000. Därefter har ytterligare 1 Mkr placerats per år 
fram t.o.m. år 2014. Totalt har Svalövs kommun placerat 34 Mkr.  

Kommunfullmäktige beslutade senast om policy 2009. Förslag till revidering 
finns nu främst med anledning av ändrat ränteläge och modernisering av etiska 
regler. 

Arbetsutskottet föreslog 2017-11-20, § 117, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser daterade 2017-11-13 antas att gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 13, följande beslut: Ärendet behandlas 
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 13 
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20, § 117 
Förslagsskrivelse, daterad 2017-11-15 
Förslag till nya föreskrifter daterade 2017-11-13 
Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser, antagen 2009-09-28 
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-09-28, § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Torbjörn Ekelunds (L), Krister Olssons (S), Fredrik Jönssons 
(C), Charlotta Eldhs (MP), Olof Röstins (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Särskilda föreskrifter för förvaltning av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser daterade 2017-11-13 antas att gälla fr o m 
2018-01-01. 
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Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Linn Alenius Wallin (FI) önskar lämna särskilt yttrande (bilaga) till protokollet. 

Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S) yrkar bifall till att yttrandet får läggas 
till protokollet. 

Teddy Nilsson (SD) yrkar avslag på att yttrandet får läggas till protokollet. 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande och Teddy 
Nilssons avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn 
Ekelunds m fl yrkande. 

 

 

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, LELE) 
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Dnr: KS 173-2016, BIN 25-2018, SN 19-2018 

§ 47 Uppföljning av fördelning statlig ersättning 
nyanlända (vuxna och familjer med 
uppehållstillstånd) 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Utvärderingen noteras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare 
tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig ersättning 
för nyanlända – Flykting”. Utfallet av fördelningen ska årligen redovisas 
till kommunens ledningsgrupp.  

Reservation 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända 
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ 
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl 
till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av 
synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa 
personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han 
eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser.  

Ersättning betalas ut till kommunen dels som schablonbelopp dels efter 
ansökan. Kostnaderna för insatser fördelas på flera av kommunens 
verksamheter vilket medför behov av att fördela ersättningen till de olika 
verksamhetsområdena. 

Fram till och med 2015 har ersättning i Svalövs kommun fördelats efter en 
modell som inte varit tillräckligt tydlig och transparant.   

Kommunförvaltningen har därför tillsatt en arbetsgrupp med representanter för 
de berörda verksamheterna. Dess uppgift är att arbeta fram en ny 
fördelningsmodell för att ge verksamheterna kostnadstäckning för insatser för 
nyanlända.  

Gruppen kommer att analysera fördelningsmodeller i några olika kommuner. 
Gruppens rapport kommer därefter att behandlas i kommunens ledningsgrupp. 

Kommunförvaltningen återkommer snarast till kommunstyrelsen med ett 
underlag för ett politiskt beslut.    

Den kommande fördelningsmodellen föreslås gälla från och med 
verksamhetsår 2016. 
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Kommunstyrelsen fattade 2016-10-16, § 149, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 2) Kommunförvaltningen uppdras att återkomma senast 14 november 
med ett förslag till fördelning av statlig ersättning för nyanlända. 

Kommunfullmäktige fattade 2016-11-28, § 134, följande beslut: 1) Fördelning av 
bidrag från Migrationsverket, exkl ensamkommande barn, fördelas enl principer 
i rapport ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar”, daterad 
2016-11-03. Fördelningen avser verksamhetsåren 2016 och 2017. 2) 
Förvaltningen uppdras återkomma med en utvärdering till kommunstyrelsen 
senast i februari 2018. 3) Reserverade medel i bokslut 2015, som uppgår till 7,8 
mnkr, föreslås kunna användas som buffert i 3-4 år för kostnader för 
ekonomiskt bistånd. Disponering av dessa medel sker efter beslut i 
ledningsgruppen. Återrapportering sker i årsredovisningen för berörda år. 4) 
Förvaltningen uppdras vidare återkomma med fördelningsprinciper avs 
ensamkommande barn. 

Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27, § 134, följande beslut: 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2016 (§ 134) kring fördelning av 
statlig ersättning för nyanlända förlängs till vidare i avvaktan på att 
kommunfullmäktige fattat nytt beslut. 

Bildningsnämnden föreslog 2018-01-23, § 4, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utvärderingen noteras. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Fördelningen av statsbidrag 
från Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flykting”. Utfallet av fördelningen 
ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp. 

Socialnämnden föreslog 2018-01-31, § 17, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utvärderingen noteras. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Fördelningen av statsbidrag 
från Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flykting”. Utfallet av fördelningen 
ska årligen redovisas. 
 
Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 18, följande beslut: Ärendet behandlas 
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av handläggare Malin Vagnér. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 18 
Socialnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-31, § 17 
Bildningsnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-23, § 4 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28, 134 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-14, § 169 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-16, § 149 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-11 
Statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-10-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Utvärderingen noteras. 

Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Fördelningen av 
statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i 
rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flykting”. Utfallet av 
fördelningen ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, JEMO, JBN, AAN, MNVR, SABG, SAMA, LELE)  
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Dnr: KS 173-2016, BIN 26-2018, SN 20-2018 

§ 48 Uppföljning av fördelning av statlig ersättning för 
ensamkommande barn (med uppehållstillstånd) 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Utvärderingen noteras  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare 
tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig ersättning 
för nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”. Utfallet av 
fördelningen ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp.  

 
 

Reservation 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram en rapport med förslag till fördelning 
av statlig ersättning för ensamkommande barn. 

Arbetsutskottet fattade 2016-11-21, § 109, följande beslut: Informationen 
noteras.  

Kommunfullmäktige har 2016-11-28 beslutat om fördelningsprinciper för statlig 
ersättning för nyanlända-Flyktingar. I det beslutet ingår även ett uppdrag till 
förvaltningen att återkomma med fördelningsprinciper avseende 
ensamkommande barn. Redovisning av det uppdraget har nu skett 

Svalövs kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända 
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ 
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, 
till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av 
synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa 
personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han 
eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser.  

Ersättning betalas ut till kommunen dels som schablonbelopp och dels efter 
ansökan. Kostnaderna för insatser fördelas på flera av kommunens 
verksamheter vilket medför behov av att fördela ersättningen till de olika 
verksamhetsområdena. 

Fram till och med 2015 har ersättning i Svalövs kommun fördelats efter en 
modell som inte varit tillräckligt tydlig och transparant.   

Kommunförvaltningen har därför tillsatt en arbetsgrupp med representanter för 
de berörda verksamheterna. Dess uppgift har varit att arbeta fram en ny 
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fördelningsmodell för att ge verksamheterna kostnadstäckning för insatser för 
nyanlända.  

Gruppen har valt samma struktur för upplägget avseende ensamkommande 
flyktingar som gjordes för övriga nyanlända flyktingar. 

Gruppens rapport har därefter behandlats i kommunens ledningsgrupp. 

Rapporten från arbetsgruppen handlar bara om medel som erhållits och väntas 
erhållas 2016. 

Kommunstyrelsen föreslog 2016-12-05, § 192, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Fördelning av bidrag från Migrationsverket sker enligt 
principer i rapport ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända - 
Ensamkommande barn och ungdomar”, daterad 2016-11-29. Fördelningen 
avser verksamhetsåren 2016 och 2017. 2) Förvaltningen uppdras att 
återkomma med en utvärdering till kommunstyrelsen senast i februari 2018. 

Kommunfullmäktige fattade 2016-12-19, § 153, följande beslut: 1) Fördelning av 
bidrag från Migrationsverket sker enligt principer i rapport ”Fördelning statlig 
ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn och ungdomar”, daterad 
2016-11-29. Fördelningen avser verksamhetsåren 2016 och 2017. 2) 
Förvaltningen uppdras att återkomma med en utvärdering till kommunstyrelsen 
senast i februari 2018. 

Kommunfullmäktige fattade 2017-11-27, § 161, följande beslut: 
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2016 (§ 153) kring fördelning av 
statlig ersättning för ensamkommande barn förlängs till vidare i avvaktan på att 
kommunfullmäktige fattat nytt beslut. 

Bildningsnämnden föreslog 2018-01-23, § 5, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utvärderingen noteras. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Fördelningen av statsbidrag 
från Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och 
ungdomar”. Utfallet av fördelningen ska årligen redovisas till kommunens 
ledningsgrupp. 

Socialnämnden föreslog 2018-01-31, § 18, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utvärderingen noteras. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Fördelningen av statsbidrag 
från Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i rapporten 
”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn och 
ungdomar”. Utfallet av fördelningen ska årligen redovisas till kommunens 
ledningsgrupp. 

Överförmyndaren fattade 2018-02-01 1) Utvärderingen noteras. Vidare föreslog 
överförmyndaren kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare 
tillämpas så som den beskrivs i rapporten ”Fördelning statlig ersättning för 
nyanlända – ensamkommande barn och ungdomar”. Utfallet av fördelningen 
ska årligen redovisas till kommunens ledningsgrupp. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 19, följande beslut: Ärendet behandlas 
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(51) 
Sammanträdesdatum 

2018-03-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av handläggare Malin Vagnér. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 19 
Överförmyndarens beslut, med tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-01 
Socialnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-31, § 18 
Bildningsnämndens protokoll, med tjänsteskrivelse, 2018-01-23, § 5 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 153 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-05, § 192 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-29 
Rapport Fördelning statlig ersättning för nyanlända - Ensamkommande barn 
och ungdomar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson 
(C): 1) Utvärderingen noteras. 

Jan Zielinskis (S), Krister Olssons (S), Torbjörn Ekelunds (L) och Fredrik 
Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Fördelningen av 
statsbidrag från Migrationsverket ska tillsvidare tillämpas så som den beskrivs i 
rapporten ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – ensamkommande barn 
och ungdomar”. Utfallet av fördelningen ska årligen redovisas till kommunens 
ledningsgrupp. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Överförmyndaren 
Kommunförvaltningen (HSDT, JEMO, JBN, AAN, MNVR, MAZO, SABG, SAMA, LELE) 
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Dnr: KS 301-2017, SN 108-2017 

§ 49 Fördelning av schablonersättning för mottagande 
av asylsökande ensamkommande barn  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Fördelning av schablonersättning för mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn sker enligt följande: 17 000 kr per anvisat barn 
till överförmyndaren. 35 000 kr per anvisat barn till socialnämnden.  

2. Fördelning sker retroaktivt fr.o.m. den 1 juli 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2017 trädde förordning (2017:193) om statlig ersättning för 
asylsökande m.fl. ikraft. Av 12 § i förordningen framgår att ersättning ska utgå 
enligt schablon om 52 000 kr till den kommun som omfattas av ett 
anvisningsbeslut för ett barn. Schablonersättningen ska täcka 
anvisningskommunens kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god 
man, resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade 
ensamkommande barn. Ersättningen betalas ut för ensamkommande barn som 
anvisas från den 1 juli 2017. 

Förordningen innebär att det tidigare ersättningssystemet inte ska tillämpas för 
barn som anvisats till en kommun efter den 1 juli 2017. Vidare innebär 
förordningen att överförmyndaren inte längre får söka statsbidrag efter den 31 
december, för de kostnader som uppstår för de gode männen för barn som 
anvisats till kommunen efter den 1 juli 2017. 

Socialnämnden har tidigare haft möjlighet att ansöka om statsbidrag om 31 000 
kr för barn som placerats i HVB respektive 39 000 kr för barn som placerats i 
familjehem. Dessa ersättningar har avsett täcka de utredningskostnader som 
uppkommit inom socialtjänsten för barnet. 

Överförmyndaren har tidigare haft möjlighet att ansöka om ersättning för sina 
faktiska kostnader för de gode männen.  

Socialnämndens kostnader för utredning beräknas idag överstiga den 
ersättning som erhållit genom statsbidraget enligt det tidigare systemet. Det 
saknas möjlighet att i större utsträckning minska kostnaderna för utredningarna. 
Överförmyndarens kostnader beräknas uppgå till 3 910 kr per månad och barn 
enligt de beräkningar som gjorts i samband med förändringen i 
arvodessystemet.  

Längden på godmanskapet är beroende av migrationsverkets prövning i 
asylfrågan. Överförmyndaren har minskat sina kostnader en aning genom 
förändringen i arvodessystemet. 

Genomslaget av konsekvenserna på grund av förändringen i 
ersättningssystemet är beroende av hur många barn som anvisas till 
kommunen. Enligt den anvisningsnyckel samt de prognoser som 
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Migrationsverket gjort förväntas 2,3-4 barn anvisas till Svalöv under 2017. 
Hittills i år har inga barn anvisats. 

Socialnämnden föreslog 2017-10-18, § 154, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Fördelning av schablonersättning 
för mottagande av asylsökande ensamkommande barn sker enligt följande:  
17 000 kr per anvisat barn till överförmyndaren. 35 000 kr per anvisat barn till 
socialnämnden. 2) Fördelning sker retroaktivt fr.o.m. den 1 juli 2017. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 20, följande beslut: Ärendet behandlas 
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av handläggare Malin Vagnér. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 20 
Socialnämndens protokoll 2017-10-18, § 154 
Kommunförvaltningens skrivelse, 2017-09-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C) och Krister Olssons (S) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Fördelning av schablonersättning för 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn sker enligt följande: 17 000 
kr per anvisat barn till överförmyndaren. 35 000 kr per anvisat barn till 
socialnämnden. 2) Fördelning sker retroaktivt fr.o.m. den 1 juli 2017. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (JEMO, SABG, CAKK, MNVR, MAN, SAMA, JBN)  
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Dnr 35-2018 

§ 50 Ansökan om partistöd 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 86 226 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". 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 35, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Sverigedemokraterna beviljas 
partistöd med 86 226 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-16, § 35 
Ansökan om partistöd 2018 från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 86 226 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Sverigedemokraterna 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 180-2017 

§ 51 Uppföljning av internkontroll 2017 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 

2. God intern kontroll har uppnåtts i Svalövs kommun under 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2017-06-01 § 98, förslag till intern kontrollplan 2017. 
Kommunstyrelsen valde i samband med detta ut kontrollmoment där risken 
bedömdes hög. Urvalet gjordes ur en lista där risken bedömts utifrån 
sannolikhet och konsekvens. 

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning. Det viktigaste syftet med 
internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen 
uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och 
ändamålsenligt sätt. Svalövs kommunfullmäktige reviderade senast 2012 vår 
policy för internkontroll. Revideringen innebar att kommunen nu koncentrerar 
sig mer och bättre på moment där riskbedömningen är högre. 
Kontrollmomenten har också blivit mera enhetliga och likartade i hela 
kommunen. 

Förvaltningen bedömer att det har en uppnåtts en god intern kontroll i 
organisationen där förvaltningen jobbar strukturerat utifrån beslutad modell. Det 
finns dock förbättringsmöjligheter.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-01-29, § 3, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Informationen noteras. 2) God intern kontroll har uppnåtts i Svalövs 
kommun under 2017. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 12, följande beslut: Ärendet behandlas 
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-29, § 3 
Förvaltningens förslagsskrivelse inklusive bilagor, daterad 2017-01-18 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 98 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) 
och Charlotta Eldh (MP): 1) Informationen noteras. 2) God intern kontroll har 
uppnåtts i Svalövs kommun under 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 13-2018 

§ 52 Redovisning av SAM-enkät 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Rapporten godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och 
anvisningar för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten 
redovisas.  

Systemet innehåller samtliga författningsreglerade bestämmelser med 
tillhörande tillämpningsanvisningar. Syftet med SAM är att skapa en god 
arbetsmiljö genom att följa dessa rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.  

Som arbetsgivare ansvarar Svalövs kommun för arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt sätt vara en del av den dagliga 
verksamheten.  

Denna systemuppföljning omfattar våren 2016 till våren 2017 och enkäten har 
använts av samtliga verksamheter i Svalövs kommun. Fokus i enkäten ligger på 
systemfrågorna, det vill säga om systemet för att arbeta med arbetsmiljön är 
tillfredsställande, inte om det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs 
tillfredsställande. Resultatet av enkätsvaren har sedan sammanställts på 
kommunövergripande nivå. 

Svarsfrekvensen är 83 %, vilket är en försämring jämfört med förra året, då 
samtliga av de tillfrågade cheferna besvarade enkäten (alla har dock inte svarat 
på alla frågor). 

Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-29. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 29, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Rapporten godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av personalchef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet protokoll 2018-02-26, § 29 
Arbetsutskottets beslut 2018-01-29,  § 9 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-17 
Enkät, Uppföljning av SAM för perioden våren 2016 till våren 2017  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Teddy Nilssons (SD), Olof Röstins (M) och Fredrik Jönssons 
(C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Rapporten godkänns. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(51) 
Sammanträdesdatum 

2018-03-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM) 
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Dnr 357-2017 

§ 53 Särskild trygghetssatsning 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport om genomförd 
särskild trygghetssatsning 2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2017 har det inom Svalövs tätort förekommit ett stort antal 
incidenter där olika ungdomsgäng varit inblandade.  

Det har till exempel varit en omfattande skadegörelse mot offentliga byggnader, 
slagsmål och misshandel, snatterier, hot och förolämpningar mot vårdpersonal 
och butiksbiträden samt en betydande störning av den allmänna ordningen på 
vissa platser.  

Detta har lett till att Svalövs tätort upplevs som en mer otrygg plats att vistas på 
och förvaltningen samt förtroendevalda har fått ta emot många klagomål från 
allmänheten, näringsidkare och andra offentliga aktörer. Vidare har denna 
situation också slagit igenom i den trygghetsmätning som polisen har gjort i 
närtid.  

Trots omfattande insatser från socialtjänst, skola med flera är det förvaltningens 
bedömning att det krävs en ytterligare satsning i anslutning till jul- och nyårs-
helgerna för att stävja denna olyckliga utveckling, detta bland annat eftersom 
skolorna håller stängt och föreningarnas aktiviteter är lägre. Satsningen är tänkt 
att ske i nära samarbete med polisen, ideella föreningar, andra offentliga 
aktörer samt näringslivet. 

Slutligen bör det nämnas att förvaltningen är väl medveten om att denna 
satsning inte är en permanent lösning på de problem som finns i Svalövs tätort. 
Däremot kan den särskilda trygghetssatsningen tillfälligt hejda en ogynnsam 
utveckling samt tydligt markera att samhället inte tolererar dessa ordnings-
störningar och våldsyttringar.   

Kommunstyrelsen fattade 2018-12-04, § 195, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en särskild 
trygghetssatsning inom Svalövs tätort i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse den 1 december 2017. 2) Kommunstyrelsen bemyndigar 
kommunchefen att vid behov ansöka om förordnande av ordningsvakter inom 
Svalövs tätort för att kunna genomföra ovan nämnda satsning. 
3)Kommunstyrelsen anslår 300 000 kronor ur anslaget för oförutsedda 
händelser 2017 för att täcka kostnaderna för den särskilda trygghetssatsningen. 
4) Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återrapportera utfallet av 
trygghetssatsning senast i samband kommunstyrelsens sammanträde i februari 
månad 2018. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 16, följande beslut: Ärendet behandlas 
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 
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Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson, 
socialchef Josefine Mangbo och fritidschef Niklas Fonskov. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 16 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen, daterad 2018-01-31 
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-04, § 195 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12 -01 
Muntlig framställan från chefstjänstepersoner samt kommunpolis 
Svensk författningssamling SFS 1980:578, Lag om ordningsvakter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD) och 
Eva Olofsson (C): 1) Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens rapport om 
genomförd särskild trygghetssatsning 2017.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Bygg- och räddningsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunchef 
Säkerhetschef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
Fritidschef 
Kommunpolis 
Vårdcentralen Svalöv 
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Dnr 1056-2014 

§ 54 Revidering och uppföljning av näringslivsstrategi 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Reviderad näringslivsstrategi för Svalövs kommun antas. 

2. Uppföljningen av arbetet med Näringslivsstrategin under 2017 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30, § 11. I Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till 
kommunfullmäktige ska rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse 
samt hur implementeringen genomförts i verksamheten. I samband med att en 
uppföljning presenteras lyfts även Näringslivsstrategin till kommunfullmäktige 
för revidering. I beslutet från kommunfullmäktige uppdrogs 
kommunledningsförvaltningen att lyfta frågan om kulturella och kreativa 
näringar. Även frågan om kompetensförsörjning har lyfts i förslaget till revidering 
av strategin.  
 
Förslaget har först skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott för information. 
Revideringen av näringslivsstrategin samt uppföljningen remitterades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott till Näringslivsrådet för synpunkter. 
Näringslivsrådet har den 14 februari 2018 diskuterat förslaget till revidering av 
Näringslivsstrategin och Uppföljningen av Näringslivsstrategin under 2017 och 
lämnade inga förslag på ändringar.   
 
Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 31, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Näringslivsstrategin för Svalövs 
kommun antas med förslag till revidering. 2) Uppföljningen av arbetet med 
Näringslivsstrategin under 2017 godkänns.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-26, § 31 
Förvaltningen förslagsskrivelse, daterad 2018-02-14 
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2018-02-14 
Förslag på Näringslivsstrategi (med ändringar i röd färg), daterad 2018-01-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds 
(L) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Reviderad näringslivsstrategi för Svalövs kommun antas. 2) Uppföljningen av 
arbetet med Näringslivsstrategin under 2017 godkänns. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till:  
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, LELE)  
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Dnr 276-2006 

§ 55 Destinationsutveckling Söderåsen 
 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Den utökade satsningen på Söderåsensamarbetet inklusive deltagande 
i Leaderprojektet finansieras år 2018 med 100 000 kr från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 

2. Den utökade satsningen på Söderåsensamarbetet inklusive 
Leaderprojektets medfinansiering för år 2019-2021 hanteras i samband 
med beslut om budget 2019 och plan 2020-2021.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett 
under många år. 2006 togs en gemensam avsiktsförklaring för samarbetet fram 
och sedan dess har ett gemensamt arbete skett för att marknadsföra och 
utveckla destinationen Söderåsen via bland annat webbplatsen soderasen.com. 
Avsiktsförklaringen uppdaterades 2015. 

I enlighet med avsiktsförklaringen, där ambitionen är att öka antalet besökare i 
området genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med 
näringen, har en nulägesanalys tagits fram. Styrgruppen för Söderåsen-
samarbetet önskar att följa rekommendationerna i analysen och göra en utökad 
och långsiktig satsning på Söderåsen som destination genom att:  

 utveckla destinationen 

 främja och utveckla samverkan med besöksnäringen 

 utveckla den gemensamma digitala marknadsföringen 

 satsa på kompetensutveckling för besöksnäringsföretagen. 

En förutsättning för detta arbete är både ekonomiska och finansiella resurser. 
Sedan tidigare är den gemensamma ekonomiska resursen inom Söderåsen-
samarbetet strax över 200 000kr. Dessa medel används främst till licenser och 
gemensam marknadsföring.  

Extern finansiering är en viktig faktor för utvecklingen av destination Söderåsen 
och går att söka via exempelvis Leader, Länsstyrelsen Skåne och 
Tillväxtverket. För att kunna söka extern finansiering krävs offentlig 
medfinansiering från samarbetskommunerna. Eftersom det även finns en 
önskan från styrgruppen att kunna arbeta långsiktigt och inte enbart i kortare 
önskas en långsiktig satsning från de fyra kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv 
och Åstorp. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 33, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Den utökade satsningen på Söderåsensamarbetet inklusive 
deltagande i Leaderprojektet finansieras år 2018 med 100 000kr från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.revidering. 2) Den utökade satsningen 
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på Söderåsensamarbetet inklusiveLeaderprojektets medfinansiering för år 
2019-2021 hanteras i samband med beslut om budget 2019 och plan 2020-
2021.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-26, § 33 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-02-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 72 
Nulägesanalys Söderåsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M), 
Charlotta Eldh (MP) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Den utökade satsningen på 
Söderåsensamarbetet inklusive deltagande i Leaderprojektet finansieras år 
2018 med 100 000 kr från kommunstyrelsens anslag för oförutsett. 2) Den 
utökade satsningen på Söderåsensamarbetet inklusive Leaderprojektets 
medfinansiering för år 2019-2021 hanteras i samband med beslut om budget 
2019 och plan 2020-2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Åstorps kommun 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JBN, AAN) 
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Dnr 56-2018 

§ 56 Avsiktsförklaring Ring Knutstorp 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen med Ring Knutstorp i 
enlighet med bilaga 1 till skrivelsen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna avsiktsförklaringen i enlighet med bilaga 1 till skrivelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

AB Motorbanan Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och 
är redan idag en viktig aktör som drar många besökare och verksamma till 
kommunen. Ring Knutstorp har planer på utveckling av sin verksamhet som har 
potential att påverka Svalövs kommun på flera mycket positiva sätt; för 
kommunen i sin helhet och för den nordvästra delen i synnerhet. 

Utvecklingen kommer at berika näringslivet och kan leda till både ökat 
företagande men också till fler arbetsplatser och fler arbetstillfällen i kommunen. 
Inte minst finns utmärkta förutsättningar för en ökad diversifiering av den lokala 
näringslivsstrukturen om fler företag inom den tekniska industrin och 
fordonsutveckling skulle välja att etablera sig i kommunen. 

Det är viktigt att Svalövs kommun ställer sig bakom AB Motorbanan Ring 
Knutstorp och dess utvecklingssatsning för att denna ska kunna bl verklighet. 
Genom avsiktsförklaringen visar kommunen sin vilja att stötta Ring Knutstorp 
och dess utvecklingsplaner och sin avsikt att gemensamt verka för att dessa 
ska realiseras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12, med bilagt förslag till avsiktsförklaring   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), 
Krister Olsson (S), Kim Hellström (SD), Ingrid Ekström (SD), Torbjörn Ekelund 
(L), Anneli Persson (S) och Eva Olofsson (C): 1) Kommunstyrelsen antar 
avsiktsförklaringen med Ring Knutstorp i enlighet med bilaga 1 till skrivelsen. 2) 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
avsiktsförklaringen i enlighet med bilaga 1 till skrivelsen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
AB Motorbanan Ring Knutstorp 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr: KS 19-2018, SN 31-2018, VON 34-2018, SBN 61-2018 

§ 57 Yttrande över revisionsrapport - Granskning 
hantering av flyktingmottagning - 
kommunstyrelsens yttrande 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har inget att invända emot den revisionella 
granskningen och delar revisionens bedömning att hanteringen av 
flyktingmottagandet varit ändamålsenlig.  

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.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-26, § 36 
Revisionsrapport - Granskning hantering av flyktingmottagning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Kommunstyrelsen har inget att invända emot den 
revisionella granskningen och delar revisionens bedömning att hanteringen av 
flyktingmottagandet varit ändamålsenlig. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen 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 KS 20-2018, BIN 31-2018 

§ 58 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
utbildning för nyanlända 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Revisionens granskningsrapport och bildningsnämndens yttrande 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer gav under fjolåret PwC i uppdrag att granska 
förutsättningarna för nyanlända elever inom grund- och gymnasieskolan. 
Granskningens syfte var att bedöma om bildningsnämnden genom styrning och 
uppföljning säkerställer att förutsättningarna för nyanlända elever inom grund- 
och gymnasieskolan är ändamålsenliga.  

Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga 
revisionsfrågor har PwC gjort bedömningen att bildningsnämnden i allt 
väsentligt genom styrning och uppföljning säkerställer att förutsättningarna för 
nyanlända elever inom grund- och gymnasieskolan är ändamålsenliga. 

Bildningsnämnden beslutade 2018-02-20, § 17, följande: Förvaltningens 
yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-02-20, § 17 
Bildningsnämndens yttrande över revisionsrapport – Granskning av utbildning 
för nyanlända, daterat 2018-02-13 
Revisionsrapport – Granskning av utbildning för nyanlända, daterad januari 
2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens 
granskningsrapport och bildningsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ENAG, LELE) 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(51) 
Sammanträdesdatum 

2018-03-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr: KS 318-2017, VON 109-2017 

§ 59 Revisionsrapport – uppföljning och kontroll inom 
äldreomsorg och LSS 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Revisionens granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras 

Sammanfattning av ärendet 

PWC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en uppföljande 
granskning av uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och LSS. Syftet med 
granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om vård- och 
omsorgsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av 
verksamheterna vård och omsorg samt LSS.  

Den sammanfattande bedömningen är att vård- och omsorgsnämnden till 
övervägande del säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av 
verksamheterna vård och omsorg samt LSS. Det har skett väsentliga och 
avgörande förbättringar sedan den tidigare granskningen som genomfördes 
december 2015. I den tidigare granskningen lämnades 17 rekommendationer 
till dåvarande Vård- och omsorgsutskottet. 2017 lämnar granskningen två 
rekommendationer. Framförallt har rollfördelningen mellan tjänstemän och 
politiker säkerställts. Det finns en formaliserad kommunikation mellan nämnd 
och tjänstemän, vilket bidrar till en god intern kontroll vad gäller 
ärendehanteringen mellan nämnd och förvaltning. Det finns idag även en väl 
fungerande ansvars- och rollfördelning och ett välfungerande samarbete mellan 
sektorn och ekonomiavdelningen. Beslutsstödet Hypergene fungerar idag 
tillfredsställande. Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll vad gäller 
ekonomin och åtgärder vidtas då ekonomiska och kvalitativa avvikelser 
uppmärksammas.  

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-12-18, § 20, följande beslut: 1) 
Förvaltningens yttrande, daterat 2017-11-29, antas som nämndens eget och 
överlämnas till revisionen och kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 22, följande beslut: Ärendet behandlas 
vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Josefine Mangbo. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 22 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-12-18, § 93 
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-11-29 
Revisionsrapport, inkommen 2017-10-13 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Anneli Perssons (S) och Eva 
Olofssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens 
granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (JEMO, CAKK, SEPN, MAIS, SAMA) 
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Dnr: KS 187-2017 , SBN 237-2017 

§ 60 Motion, säkrare skoltransporter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

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. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-01-30, § 13 
Förslagsskrivelse innehållande ordförandens förslag till yttrande, daterad 2017-
10-25 
Motion inkommen 2017-05-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S): 1) Ärendet bordläggs. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SESL, MNVR) 
Motionären  
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Dnr 275-2017 

§ 61 Instruktion för kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förslag till instruktion för kommunchef antas.  

2.  Följande tillägg görs i kommunchefsinstruktionen som en punkt i 
punktlistan under rubriken ”kommunchefens uppdrag”: 

- ansvarar för att kommunstyrelsen fortlöpande informeras om de 
frågor, som relaterar till styrelsens uppdrag och tillsynsansvar. 

3. Uppdragsbeskrivning kommunchef, antagen KS 2012-11-05, § 164, 
upphävs.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En av nyheterna är att 
styrelsen ska besluta om en instruktion för kommundirektören.  

Enligt 7 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska styrelsen utse en direktör. 
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för 
den förvaltning som finns under styrelsen.  

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.  

Styrelsen ska i en instruktion enligt 7 kap. 2 § fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 
övriga uppgifter. 

Arbetsutskottet fattade 2017-11-20, § 124, följande beslut: Ärendet överlämnas 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.   

Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 15, följande beslut: Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 33, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förslag till instruktion för kommunchef antas. 2) Följande tillägg görs i 
kommunchefsinstruktionen som en punkt i punktlistan under rubriken 
”kommunchefens uppdrag”: ansvarar för att kommunstyrelsen fortlöpande 
informeras om de frågor, som relaterar till styrelsens uppdrag och 
tillsynsansvar. 3) Uppdragsbeskrivning kommunchef, antagen KS 2012-11-05, 
§ 164, upphävs.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av nämndsekreterare/jurist Sara 
Månsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet protokoll 2018-02-26, § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 15 
Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 124 
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Förslagsskrivelse, daterad 2017-11-15 
Förslag till instruktion för kommunchef, daterad 2017-10-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), 
Fredrik Jönsson (C) och Krister Olsson (S): 1) Förslag till instruktion för 
kommunchef antas. 2) Följande tillägg görs i kommunchefsinstruktionen som en 
punkt i punktlistan under rubriken ”kommunchefens uppdrag”: - ansvarar för att 
kommunstyrelsen fortlöpande informeras om de frågor, som relaterar till 
styrelsens uppdrag och tillsynsansvar. 3) Uppdragsbeskrivning kommunchef, 
antagen KS 2012-11-05 § 164, upphävs. 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Linn Alenius Wallin (FI): Feministiskt initiativ önskar förtydliga med skrift i 
versaler enl nedan: - Hanterar och samordnar kommunens strategiska frågor 
som t ex JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING etc. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SAMA, LELE) 
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Dnr 1338-2014 

§ 62 Ungdomsråd - reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reglemente för ungdomsråd, 
för beredning i bildningsnämnden inför vidare beredning i 
kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

När kommunfullmäktige beslutade om att inrätta ett ungdomsråd 2014, fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett reglemente.  

Från och med 2018 finns det avsatt budgetmedel för rådet och förvaltningen 
önskar uppdras att ta fram förslag till reglemente för ungdomsråd.   

Arbetsutskottet föreslog 2018-02-26, § 37, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reglemente för ungdomsråd.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet protokoll 2018-02-26, § 37 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-25, § 96 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) 
och Stefan Pettersson (M): 1) Förvaltningen uppdras ta fram förslag till 
reglemente för ungdomsråd, för beredning i bildningsnämnden inför vidare 
beredning i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, SNLN, MAN) 
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Dnr 435-2016 

§ 63 Delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegeringsordningen. 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-
03-12  
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 392-2017 

§ 64 Anmälan om kränkande särbehandling  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Rapporten noteras. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att ta fram förslag på 
nödvändiga regler och riktlinjer för en uppförandekod mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Sammanfattning av ärendet 

Den tidigare medarbetaren Paul Eklund har gjort en anmälan om kränkande 
särbehandling från dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Kruse 
sida. Kommunstyrelsen beslutade därför i december 2017 att en oberoende 
utredning av sakförhållandena skulle genomföras skyndsamt av extern part. 
(Kommunstyrelsen 2017-12-18, § 198) 
 
Advokat Olle Höglund från Rutgersson och Arvenbergs advokatbyrå har fått 
uppdraget och nu föreligger advokatens rapport för behandling i kommun-
styrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-01  
Advokat Olle Höglunds skrivelse, 2018-02-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-12-18, § 198 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-12-18, § 131 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Charlotta Eldh (MP), Stefan Pettersson (M), Jan Zielinski 
(S), Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Ann Pettersson (M), Stefan 
Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C) och Krister Olsson (S): 1) Rapporten 
noteras. 2) Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att ta fram förslag på 
nödvändiga regler och riktlinjer för en uppförandekod mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Advokat Olle Höglund 
Karl-Erik Kruse 
Kommunstyrelsens personalutskott 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN) 
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Dnr 27-2018 

§ 65 Åtgärder med anledning av förändrad politisk 
majoritet – Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente, § 31  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsens reglemente, § 31, formuleras om enl följande: 1) 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 2) Fullmäktige 
beslutar om kommunalrådets/-rådens uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. 3) Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är tillika 
oppositionsråd. 4) Därutöver kan annan förtroendevald som fullgör ett 
eller flera förtroendeuppdrag på sammantaget heltid eller betydande del 
av heltid, minst 40 %, utses till kommunalråd. 5) Kommunfullmäktige 
kan också utse annan eller andra förtroendevalda till kommunalråd om 
det motiveras av lokala förhållanden eller annars i det särskilda fallet. 

2. Kommunstyrelsens reglemente, § 31, andra stycket (Kommunstyrelsen 
äger därutöver rätt att fatta beslut om att benämna annan ledamot i 
kommunstyrelsen kommunalråd) utgår. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att se över 
skrivningarna i kommunstyrelsens reglemente vad gäller utseende av 
kommunalråd. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-02-12, § 27, bl a följande beslut: 
Kommunförvaltningen uppdras skyndsamt se över skrivningarna i 
kommunstyrelsens reglemente vad gäller utseende av kommunalråd. 

Kommunallagen kap 4, § 2, stadgar följande: ”Den som inom kommunen eller 
landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd 
eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.  

En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.” 

Med ”betydande del av heltid” har av praxis 40 % ansetts vara en nedre gräns. 
Av förarbetena till kommunlagen (prop. 1982/83:97 s. 24 f.) framgår följande: 
”Ett viktigt gränsdragningsproblem uppstår därvid för de deltidsarvoderade. En 
bestämd gräns bör dras som motsvarar deltidsuppdragets omfattning jämfört 
med heltidsuppdrag. En naturlig gräns kan därvid vara vid uppdrag som 
omfattar minst 40 % av heltid. Variationer kring en sådan gräns kan emellertid 
motiveras av lokala förhållanden eller av det särskilda fallet. Detta gäller särskilt 
för den svåra bedömning som måste göras för de fall där en enskild 
förtroendevald har flera deltidsuppdrag inom kommunen eller 
landstingskommunen och där vart och ett av uppdragen understiger den ovan 
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angivna gränsen, men där de sammantagna medför ett högre uttag av arbetstid 
än exempelvis 40 %.” 

Kommunstyrelsens reglementes § 31 stadgar idag följande: 
”Kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande är tillika 
kommunalråd.  

Kommunstyrelsen äger därutöver rätt att fatta beslut om att benämna annan 
ledamot i kommunstyrelsen kommunalråd. 

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad .  

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är tillika oppositionsråd.” 

Eftersom det formellt är så att kommunfullmäktige, och inte kommunstyrelsen,  
ska fatta beslut avs kommunalråd, får andra stycket helt utgå. 

Med nuvarande arvodering av förste vice ordföranden, kan denne inte utan att 
också inneha flera andra årsarvoderade uppdrag, komma upp till 40 % av 
heltid, och kan därför inte självklart benämnas kommunalråd. 

I det fall denne, eller annan förtroendevald, genom att inneha flera uppdrag, 
uppnår dessa 40 %, kan fullmäktige dock besluta att benämna denne 
kommunalråd. Det kan också finnas andra lokala förhållanden eller vara 
motiverat i särskilda fall att göra detsamma, i enlighet med förarbetena. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 27 
Kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Krister Olssons (S), Eva Olofssons (C), Håkan Anderssons 
(C), Teddy Nilssons (SD) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsens reglemente, § 31, formuleras om enl 
följande: i) Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. ii) Fullmäktige 
beslutar om kommunalrådets/-rådens uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. iii) Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är tillika 
oppositionsråd. iv) Därutöver kan annan förtroendevald som fullgör ett eller flera 
förtroendeuppdrag på sammantaget heltid eller betydande del av heltid, minst 
40 %, utses till kommunalråd. v) Kommunfullmäktige kan också utse annan 
eller andra förtroendevalda till kommunalråd om det motiveras av lokala 
förhållanden eller annars i det särskilda fallet. 2) Kommunstyrelsens 
reglemente, § 31, andra stycket (Kommunstyrelsen äger därutöver rätt att fatta 
beslut om att benämna annan ledamot i kommunstyrelsen kommunalråd) utgår. 

Torbjörn Ekelund (L), Stefan Petterson (M) och Ann Pettersson (M): Avslag på 
Jan Zielinskis m fl yrkanden.  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(51) 
Sammanträdesdatum 

2018-03-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Torbjörn Ekelunds m 
fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Jan Zielinskis m fl 
yrkanden. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 27-2018 

§ 66 Återkallande av uppdrag samt utseende av 
kommunalråd/oppositionsråd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 
kap 2 § första stycket, återkallas.  

2. Kommunstyrelsens ordförande samt andra vice ordförande ska därefter 
i enlighet med kommunstyrelsens reglemente vara kommunalråd (den 
förstnämnda) resp oppositionsråd (den sistnämnda).  

3. Därutöver utses kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
ordförande m m Fredrik Jönsson (C) till kommunalråd med hänvisning 
till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2018-02-12, § 27, bl a följande beslut: 
Kommunförvaltningen uppdras skyndsamt se över skrivningarna i 
kommunstyrelsens reglemente vad gäller utseende av kommunalråd. 

Kommunstyrelsen förväntas 2018-03-12 förslå kommunfullmäktige fatta beslut 
om en revidering av kommunstyrelsens reglemente. Mot bakgrund av denna 
förväntade förändring, föreslår undertecknad att samtliga uppdrag som 
kommunalråd och oppositionsråd återkallas, samt att nya utses i enlighet med 
de nya formuleringarna i reglementet. 

Beslutsunderlag 
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinskis (S), Krister Olssons (S), Eva Olofssons (C), Håkan Anderssons 
(C), Teddy Nilssons (SD) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med 
Kommunallagen 4 kap 2 § första stycket, återkallas. 2) Kommunstyrelsens 
ordförande samt andra vice ordförande ska därefter i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente vara kommunalråd (den förstnämnda) resp 
oppositionsråd (den sistnämnda). 3) Därutöver utses kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskotts ordförande m m Fredrik Jönsson (C) till kommunalråd med 
hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5) 

Torbjörn Ekelund (L), Stefan Petterson (M) och Ann Pettersson (M): Avslag på 
Jan Zielinskis m fl yrkanden.  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Torbjörn Ekelunds m 
fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Jan Zielinskis m fl 
yrkanden. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
 
 


