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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2018-05-30, kl. 12.00. Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 65 - 79 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-05-28 

Anslaget under tiden 2018-05-30 – 2018-06-20 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 126-2018 

§ 66 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per 
den sista april 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för kommunstyrelsen 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista 
april 2018 för kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för kommunstyrelsen, daterad 
2018-05-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): Förslag till kommunstyrelsen: Ekonomisk uppföljning per 
den sista april 2018 för kommunstyrelsen godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 126-2018 

§ 67 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 
den sista april 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för Svalövs kommun 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redogör muntligt för ekonomisk uppföljning per den sista 
april 2018 för Svalövs kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Torbjörn Ekelunds (L): Förslag till 
kommunstyrelsen: Ekonomisk uppföljning per den sista april 2018 för Svalövs 
kommun godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 315-2017 

§ 68 Budget 2019, plan 2020-2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redogör för förslag till budgetramar för mål och budget 2019 med 
plan 2020-2021.   

Beslutsunderlag 

Förslag till budgetramar för mål och budget 2019 med plan 2020-2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinski (S): 1. Informationen noteras.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 35-2018 

§ 69 Partistöd 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  
 

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". 

Beslutsunderlag 

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 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD) och Jan Zielinskis (S): Förslag till 
kommunfullmäktige: 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 utskottet beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Feministiskt initiativ 
Miljöpartiet  
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Dnr 146-2018 

§ 70 Upphandling (förnyad konkurrensutsättning) 
Storage Area Network (lagringsmiljö) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Föreliggande förslag till förfrågningsunderlag godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande lagringsmiljö är idag ca 5 år gammal, och behöver av kapacitets- 
och lagringsskäl ersättas av en ny.  

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till förfrågningsunderlag, daterat 2018-05-25 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): Föreliggande förslag till 
förfrågningsunderlag godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr KS 606-2014, SBN 175-2016 

§ 71 Yttrande med anledning av beviljat 
prövningstillstånd i mål M 10717/17 Svalövs kommun ./. 
Svenska Kaolin AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen  
 

1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget och 
överlämnas till mark- och miljööverdomstolen.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har förelagts att senast 2017-04-25 yttra sig över 
överklagande i mål M10717-17. Målet rör ansökan om tillstånd för täkt av 
kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna Billinge 1:1 m.fl. 
i Eslövs kommun m.fl. Målet prövades av Växjö tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen (målnummer M1180-14) och dom avkunnades 2017-10-23. Den 
domen har nu överklagats och kommunen har så som part i målet förelagts att 
yttra sig.  

Kommunen har beviljats anstånd till och med 2018-06-08 att inkomma med 
yttrandet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande med anledning av beviljat prövningstillstånd, daterat 2018-
06-04 
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens föreläggande, daterat 2018-04-04 
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolens dom i mål M1180-14 av den 23 
oktober 2017 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Torbjörn 
Ekelunds (L) och Ann Petterssons (M): Förslag till kommunstyrelsen: 
Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget och överlämnas till 
mark- och miljööverdomstolen.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDB, SNLN, MAN, MNVR)  
Mark- och miljööverdomstolen 
Ajournering kl. 15.00 – 15.15  
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Dnr 727-2015 

§ 72 Motion, CEMR-deklarationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har 2015-05-11 lämnat in en motion rörande CEMR-
deklarationen. 

I motionen föreslås att 1) en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta en tydlig 
handlingsplan i enlighet med CEMR-deklarationen för jämställdhetsintegrering 
och gender budgeting för kommunens samtliga verksamheter, samt 2) 
ovanstående ska ske skyndsamt. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
Remittering av motion, 2015-06-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-25, § 90 
Motion från Linn Allenius Wallin (FI), daterad 2015-05-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Ann Petterssons (M) och Teddy 
Nilssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen: Föreliggande förslag till yttrande 
godkänns. 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Ann Petterssons (M) och Teddy 
Nilssons (SD): Förslag till kommunfullmäktige: Motionens avslås, mot bakgrund 
av kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
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Dnr 219-2017 

§ 73 Motion, Upprätta en HBTQI-plan för Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås. 

Deltar ej  

Ann Pettersson (M) och Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har 2017-08-20 lämnat in en motion rörande 
framtagande av HBTQ(I)-plan. 

Motionären anser att Svalövs kommun behöver en hbtq-plan och ökad kunskap 
om hbtq-personer. I motionen beskrivs målet med hbtq-planen, vilket är att 
medvetandegöra och främja normkritiskt tänkande och fördjupa kunskaperna 
hos Svalövs kommuns medarbetare och politiker om diskrimineringsgrunderna 
och likabehandling i praktiken. 

I motionen föreslås att 1) Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda frågan, 2) Ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till hbtq-plan för Svalövs kommun, 
samt 3) Se över möjligheterna till hbtq-certifiering för hela kommunen. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
Remittering av motion, 2018-01-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 153 
Motion från Linn Allenius Wallin (FI), daterad 2017-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilsson (SD): Förslag till 
kommunfullmäktige: Motionen avslås 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta. 

  

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
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Dnr 288-2017 

§ 74 Motion, Förbud mot upplåtande av offentlig plats 
samt uthyrning av kommunal mark och lokal till 
nazistiska och andra våldsbejakande 
organisationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionens avslås, mot bakgrund av kommunstyrelsens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har inkommit med en motion 2017-07-02, i vilken bl.a. 
följande framgår. Feministiskt initiativ vill att ett kommunalt ställningstagande 
mot nazism och annan våldsbejakande organisering ska skrivas in i de 
allmänna ordningsföreskrifterna. Vi menar att det per definition finns anledning 
att anta att en nazistisk organisation kommer begå brott vid en allmän 
sammankomst. Eftersom nazismens själva grund vilar på idéer som innebär 
hets mot folkgrupp och nazismen till sin natur är våldsam. För FN var andra 
världskriget exempel nog för att anse att nazistiska organisationer inte kan 
behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt. 1965 antog FN 
konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket 
konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för – och åtog sig att införa förbud 
mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972 men lever 
fortfarande inte upp till kraven vilket vi får löpande kritik för från konventionens 
expertråd. 

I motionen förslås att följande stycke förs in i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Svalövs kommun. ”Med hänsyn till den allmänna 
ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för nazistiska organisationer, 
nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja 
offentlig mark eller lokaler som ägs av kommunen. Med ”nazistiska” avses de 
som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska. Förbud ska även 
gälla andra våldsbejakande extremistiska verksamheter där skyddet av 
allmänheten bör gå före.” 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
Remittering av motion, 2017-11-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-28, § 118 
Motion från Linn Allenius Wallin (FI), daterad 2017-07-02 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Ann Petterssons (M) och Teddy 
Nilssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen: Föreliggande förslag till yttrande 
godkänns. 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Ann Petterssons (M) och Teddy 
Nilssons (SD): Förslag till kommunfullmäktige: Motionens avslås, mot bakgrund 
av kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
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Dnr 38-2016 

§ 75 Motion, Förbättra statistiska underlag ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

2. Kommunen ska i de fall där det är möjligt, införa svarsalternativ enligt 
motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionens bifalls.  

Reservation  

Teddy Nilsson (SD) reverserar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och 
inkommer med skriftig reservation, se bilaga 1.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har 2016-01-27 lämnat in en motion rörande förbättring 
statistiska underlag ur ett jämställdhetsperspektiv. I motionen föreslås att 1) 
Förvaltningarna åläggs att införa icke-binär könsuppdelad statistik genom att 
lägga till det tredje svarsalternativet ”annat” utöver ”kvinna” och ”man” i samtliga 
undersökningar som genomförs såväl internt som externt, samt 2) All data som 
samlas in till förvaltningarna analyseras och presenteras uppdelad i 
kategorierna ”kvinna”, ”man” och ”annat”, i samtliga fall då detta är tillämpbart. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2018-05-18 
Remittering av motion, 2016-03-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 24 
Motion från Linn Allenius Wallin (FI), daterad 2016-01-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson: Förslag till kommunfullmäktige: Motionen avslås.  

Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Jan Zielinskis (S):  Förslag till 
kommunstyrelsen: 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 2. Kommunen 
ska i de fall där det är möjligt, införa svarsalternativ enligt motionen 

Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Jan Zielinskis (S): Förslag till 
kommunfullmäktige: Motionens bifalls.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Teddy Nilssons förslag mot Fredriks Jönssons m. fl. förslag 
och finner att utskottet beslutar enligt Fredrik Jönssons m. fl. förslag till beslut. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Linn Alenius Wallin (FI) 
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Dnr 260-2017 

§ 76 Motion, Utredning om ny ekonomistyrningsmodell 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har ställt en motion till 
Kommunfullmäktige 2017-08-11 om att en utredning om ekonomistyrningen 
genomförs med syftet att skapa säkrare budgetunderlag, prognoser och 
rapporter. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2018-05-21 
Remittering av motion, 2016-03-07 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 24 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), daterad 2017-08-
11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Ann Petterssons (M):  Förslag till 
kommunstyrelsen: Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Ann Petterssons (M): Förslag till 
kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
Lennart Pettersson (C) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 18-2017 

§ 77 Motion, Evenemangsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) har 2017-01-16 ställt en motion 
till kommunfullmäktige angående att en evenemangsstrategi ska tas fram för 
Svalövs kommun. Syftet med motionen är att lyfta kommunens varumärke och 
öka intresset för att bo i, verka i och besöka kommunen. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2018-05-21 
Reviderad remittering av motion, 2017-11-01 
Remittering av motion, 2017-03-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 19 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C), daterad 2017-01-
16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD): Förslag till 
kommunstyrelsen: Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD): Förslag till 
kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
Lennart Pettersson (C) 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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Dnr 174-2016 

§ 78 Motion, Social investeringsfond i Svalövs kommun 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige 2016-03-
14. I motionen föreslås 1) att Svalövs kommun upprättar en social 
investeringsfond, 2) att socialnämnden får i uppdrag att utforma den sociala 
investeringsfonden som cirkulerande fond med återbetalningskrav, samt 3) att 
effekterna av detta införande noggrant utvärderas, årligen. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över motion, daterad 2018-05-22 
Reviderad remittering av motion, 2017-07-04 
Remittering av motion, daterad 2016-06-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 65 
Motion från Agneta Lenander (V), daterad 2016-03-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Torbjörn 
Ekelunds (L) och Ann Petterssons (M): Förslag till kommunstyrelsen: 
Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Torbjörn 
Ekelunds (L) och Ann Petterssons (M): Förslag till kommunfullmäktige: 
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Agneta Lenander (V)  
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Dnr - 

§ 79 Information  

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

 
a) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand informerar om 

inkomna nomineringar till årets Svalövs ambassadör (Dnr 40-2018).  
 

b) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand informerar även 
om arbetslöshet och sysselsättning per sista april 2018 (Dnr 50-2018).  
 

c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om nuläget i arbetet med att ta 
fram ett avtal avseende ett gemensamt räddningstjänstförbund för 
Skåne Nordväst.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (S): 1. Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 

 


