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Dnr - 

§ 224 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Presentation av kommunrevisionen (Dnr 74-2019) 

b) Söderåsens miljöförbund - Budgetram 2020, Budget 2020 samt 
flerårsplan 2021-2020 och Information om risk för negativt 
balansresultat (Dnr 40-2019) 

c) Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål 
gällande tillstånd enl miljöbalken till brytning av kaolinråvara m m (Dnr 
606-2014) 

d) Tilldelningsbeslut upphandling operatörstjänster för fast och mobil 
telefoni, Överklagande från Telia Sverige AB gällande Tilldelningsbeslut 
upphandling operatörstjänster för fast och mobil telefoni, samt 
Överklagande från Tele2 gällande Tilldelningsbeslut upphandling 
operatörstjänster för fast och mobil telefoni (Dnr 223-2019) 

e) Överenskommelseavtal mellan Scandinavian Stenvillan AB och Svalövs 
kommun (Dnr 123-2019) 

f) Protokoll från inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, 
2019-10-10 (Dnr 342-109) 

g) Familjen Helsingborgs utvecklingsplan 2020-2023 (Dnr 302-2019) 

h) Ekonomichef Johan Jönsson och Gruppchef Projekt Mats Norberg, 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, informerar om 
förslag till reviderad VA-taxa m m. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 225 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-10-28 

Protokoll från extra stämma AB SvalövsBostäder, 2019-09-20 

Protokoll från extra stämma AB SvalövsLokaler, 2019-09-20 

Protokoll styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-10-24 

Protokoll styrelsemöte AB SvalövsLokaler, 2019-10-24 

Protokoll från samarbetskommittén Familjen Helsingborg, 5/2019, 2019-10-09 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 2-2019 

§ 226 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Beslutsunderlag 

- 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 121-2019 

§ 227 Ekonomisk uppföljning per den sista september 
2019 – kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 
be 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för kommunstyrelsen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för 
kommunstyrelsens verksamhet.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-28, § 79, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf ekonomichef Jan Tingecz. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 79 
Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för kommunstyrelsen, daterad 2019-10-
22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för 
kommunstyrelsen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, AAN, EVLT) 
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Dnr 121-2019 

§ 228 Ekonomisk uppföljning per den sista september 
2019 – Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs kommun godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs 
kommuns verksamhet. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-28, § 80, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs kommun 
godkänns. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf ekonomichef Jan Tingecz. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 80 
Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs kommun, daterad 2019-10-
22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (S): 1) Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs 
kommun godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, AAN, EVLT) 
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Dnr 315-2017 

§ 229 Kompletteringsbudget II 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Det tidigare uppdraget till Bildningsnämnden att spara 700 000 kronor 
avseende ärendet ny driftsform för lokal besöksnäring  
(Röstånga Camping) upphäves.  
 

2. Det tidigare beslutade generella sparbetinget för Bildningsnämnden 
minskas från 750 000 kronor till 250 000 kronor. 
 

3. Bygg- och räddningsnämndens driftram för 2019 ökas med 150 000 
kronor. 
 

4. Det tidigare beslutade uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att 
spara 400 000 kronor som ett generellt sparbeting upphäves.  
 

5. Det tidigare beslutade uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att öka 
intäkterna med 100 000 kronor upphäves. 
 

6. Samhällsbyggnadsnämndens driftram ökas med 50 000 kronor för 
2019. 
 

7. Det tidigare beslutade uppdraget till Socialnämnden att spara 600 000 
kronor minskas till 300 000 kronor för 2019. 
 

8. Det tidigare beslutade uppdraget till Vård- och omsorgsnämnden att 
spara 175 000 kronor för minskade personalkostnader vid ny form av 
matdistribution upphäves.  
 

9. Vård- och omsorgsnämndens driftram för 2019 ökas med 125 000 
kronor. 
 

10. Den totalt utökade driftramen för 2019 om 2 500 000 kronor enligt ovan 
föreslås finansieras genom det egna kapitalet. 

Icke deltagande i beslut 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmelie Lundgren (S) deltar ej i 
beslutet. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2019-04-29, § 65, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens ram reduceras med 355 000 kr med hänvisning till 
punkterna 1) – 3) i bilaga 1). 2) Vård och omsorgsnämndens ram reduceras 
med 895 000 kr med hänvisning till punkterna 4) – 8) i bilaga 1). 3) 
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Samhällsbyggnadsnämndens ram reduceras med 500 000 kr med hänvisning 
till punkterna 9) och 10) i bilaga 1). 4) Bildningsnämndens ram reduceras med 1 
450 000 kr med hänvisning till punkterna 11) och 12) i bilaga 1). 5) 
Socialnämndens ram reduceras med 800 000 kr med hänvisning till punkterna 
13) och 14) i bilaga 1). 6) Anslaget för finansiella intäkter höjs med 2 mnkr med 
hänvisning till punkt 15) i bilaga 1 avseende extra utdelning från det helägda 
kommunala bolaget AB SvalövsLokaler. 7) Posten Effektivisering med 0,75 % 
minskas med 6 mnkr till 0 kr och är därmed uppnådd. 8) Berörda nämnder och 
styrelser uppdras att revidera internbudgeten med hänsyn till ny ram. 9) 
Kommunfullmäktige beslutar att 2 mnkr omfördelas från andra 
investeringsanslag 2019 inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde till 
objektet markarbeten Röstånga IP.  Samhällsbyggnadsnämnden äger själva att 
besluta om vilka objekt som skall utgå för att kunna fullfölja uppdraget. 10) 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att utföra markarbeten inom fastigheterna Svalöv-Röstånga 1:68 samt mindre 
del av Röstånga 1:37 för maximalt 2,0 mnkr så att en konstgräsplan kan 
anläggas inom fastigheterna innan medlen från Allmänna arvsfonden återkallas. 
11) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att före den 1 september 2019 
redovisa ett lokalprogram för nybyggnation av en föreningslokal samt lokaler för 
en förskoleavdelning på Kågerödslund för kommunfullmäktige. Programmet 
skall klarlägga vilka funktioner och ytor som krävs för att återuppföra 
byggnaden enligt ovan. Vid framtagandet av programmet skall berörda aktörer 
ges möjlighet att yttra sig. 12) Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ett extra 
investeringsanslag om 8 mnkr att återuppföra föreningslokalen samt utrymmen 
för en förskoleavdelning på Kågerödslund. 13) Kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd eller styrelse som är 
lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken. Utredningen skall 
föredras för kommunfullmäktige senast i december 2019. 14) 2019 års ram för 
verksamheten EU-val tillförs 75 tkr. 15) Under 2019 tillförs 200 tkr i 
driftsbudgeten för vård- och omsorgsnämnden för nyinköp av skyddskläder för 
hemvårdens medarbetare. 

För att stärka välfärdsproduktionen enligt tidigare beslut och förslag föreslår det 
nya styret för Svalövs kommun följande justeringar av 2019 års driftram: 

Bildningsnämnden 

Då uppdraget gällande Röstånga Camping är föremål för en juridisk utredning 
föreslås att nämndens sparbeting återkallas. Därutöver föreslås att det 
generella sparbetinget minskas med 500 000 kronor för att kunna vidmakthålla 
den pågående satsningen mot socioekonomiskt utsatta grupper. 

Bygg- och räddningsnämnden 

På grund av ökade lönekostnader för deltidsbrandmän föreslås att denna 
nämnd får en utökad driftram för 2019 om 150 000 kronor. Löneökningen är 
utöver vad som nämnden kompenseras för via den strategiska reserven. 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Föreslås få ett tillskott om totalt 550 000 kronor för att möta nya kostnader för 
matdistribution inom hemvården om 400 000 kronor samt ökade kostnader för 
miljötillsynen om 150 000 kronor. 
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Socialnämnden 

På grund av ökade kostnader för placeringar föreslås att socialnämndens 
sparbeting minskas med 300 000 kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden 

Föreslås få en ökad driftram med 125 000 kronor för att kunna hantera ökade 
kostnader för licenskostnader med mera. Vidare föreslås att det beslutade 
sparbetinget om 175 000 kronor gällande minskat personalbehov vid ny 
matdistribution återkallas. Detta då den så kallade ”Cook and Chill” metoden 
inte kommer att kunna införas förrän under våren 2020. 

Den totalt utökade driftramen för 2019 om 2 500 000 kronor enligt ovan föreslås 
finansieras genom det egna kapitalet. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 81 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-04-09 
Mål och budget 2019 med plan 2020-2021 beslutad i kommunfullmäktige 2018-
12-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Ingrid Ekströms (SD), Kim Hellströms 
(SD), Stefan Petterssons (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Det tidigare uppdraget till Bildningsnämnden att spara 
700 000 kronor avseende ärendet ny driftsform för lokal besöksnäring 
(Röstånga Camping) upphäves. 2) Det tidigare beslutade generella 
sparbetinget för Bildningsnämnden minskas från 750 000 kronor till 250 000 
kronor. 3) Bygg- och räddningsnämndens driftram för 2019 ökas med 150 000 
kronor. 4) Det tidigare beslutade uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att 
spara 400 000 kronor som ett generellt sparbeting upphäves. 5) Det tidigare 
beslutade uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att öka intäkterna med 100 
000 kronor upphäves. 6) Samhällsbyggnadsnämndens driftram ökas med 50 
000 kronor för 2019. 7) Det tidigare beslutade uppdraget till Socialnämnden att 
spara 600 000 kronor minskas till 300 000 kronor för 2019. 8) Det tidigare 
beslutade uppdraget till Vård- och omsorgsnämnden att spara 175 000 kronor 
för minskade personalkostnader vid ny form av matdistribution upphäves. 9) 
Vård- och omsorgsnämndens driftram för 2019 ökas med 125 000 kronor. 10) 
Den totalt utökade driftramen för 2019 om 2 500 000 kronor enligt ovan föreslås 
finansieras genom det egna kapitalet. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Ledningsgruppen 
Samtliga ekonomer 
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Dnr 316-2019 

§ 230 Revidering av reglementen – myndighetsnämnden 
(nuvarande bygg- och räddningsnämnden), 
bildningsnämnden och socialnämnden   

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Föreliggande förslag till reviderade reglementen för 
myndighetsnämnden (nuvarande bygg- och räddningsnämnden), 
bildningsnämnden och socialnämnden, antas att gälla fr o m 2020-01-
01. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

För att underlätta det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens säkerhets- 
och beredskapsarbete, föreslås att ansvaret för räddningstjänsten flyttas från 
bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.  

Bygg- och räddningsnämnden föreslås dock även framgent ansvara för den 
myndighetsutövning som ligger inom ramen för räddningstjänstens verksamhet.  

Utöver revideringen avseende räddningstjänsten föreslås att bygg- och 
räddningsnämnden övertar följande uppgifter från bildningsnämnden och 
socialnämnden:  

 Spel och lotterier 

 Tillståndsgivning enligt alkohollagen 

 Yttranden om hemvärnsmän 

För att bättre spegla det breda ansvarsområdet och fokus på 
myndighetsutövning, föreslås att bygg- och räddningsnämnden byter namn till 
myndighetsnämnden.  

Arbetsutskottet fattade 2019-10-28, § 83, följande beslut: 1) Förslag om 
revidering av reglementen samt namnbyte, från bygg- och räddningsnämnden 
till myndighetsnämnden, remitteras till bildningsnämnden, bygg- och 
räddningsnämnden och socialnämnden. Remissyttranden ska inkomma till 
kommunstyrelsen inför sammanträdet den 11 november. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens ordförandes delegationsbeslut, 2019-11-08 
Socialnämndens protokoll 2019-11-05, § 170 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-10-31, § 119   
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 83 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-22 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2019-10-23 
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Förslag till revidering av bildningsnämndens reglemente, daterat 2019-10-23   
Förslag till revidering av bygg- och räddningsnämndens reglemente, daterat 
2019-10-22 
Förslag till revidering av socialnämndens reglemente, daterat 2019-10-22   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande 
förslag till reviderade reglementen för myndighetsnämnden (nuvarande bygg- 
och räddningsnämnden), bildningsnämnden och socialnämnden, antas att gälla 
fr o m 2020-01-01. 

Beslutsgång 

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

 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MLLG, HSDT, MAN, FKLT, LAHH, SARA, LELE) 
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Dnr 82-2019 

§ 231 Organisationsöversyn kultur- och 
fritidsverksamheterna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporten ”Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna” 
daterad 2019-09-17, inklusive bilagor, godkännes. 

2. Förslaget avseende delen att flytta vaktmästarfunktionen inom 
fritidsverksamheten från Sektor utbildning till Sektor samhällsbyggnad 
med organisatorisk placering Gata & park bifalles. 

3. Övriga delar av förslaget gällande fritidsverksamheten lämnas utan 
åtgärd avseende bildningsnämndens reglemente. 

4. Avseende kulturverksamheten, inklusive Kulturskolan, lämnas dessa för 
närvarande utan åtgärd avseende bildningsnämndens reglemente. 

5. Förvaltningen uppdras att ta fram ett nytt utredningsdirektiv gällande 
hela kulturverksamheten där även en samlad lokalisering i Kvarnhuset 
ska ingå. Förslaget till nytt utredningsdirektiv ska föreläggas 
kommunstyrelsen inget senare än januari månads sammanträde 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. I Bildningsnämndens reglemente stryks punkt 7 under § 1, sjätte 
stycket, ”ansvara för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar”. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1, punkt 5, får följande 
lydelse:   

 förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt m.fl. avtal, samt förvärv och 
försäljning av kommunens fastighetsbestånd med byggnader, 
inklusive kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis avslagsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrande majoriteten har beslutat att varje verksamhet ska genomlysas under 
mandatperioden. Som en del av detta arbete föreslår kommunförvaltningen en 
genomlysning av kultur- och fritidsverksamheterna som idag är organiserade 
under Bildningsnämnden. 

Genomlysningen föreslås ske i enlighet med nedanstående direktiv 

1. Utredningen skall föreslå lämpliga organisationsformer för kultur- och 
fritidsverksamheterna. 
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2. Utredningen skall vid behov föreslå lämpliga förändringar av nämnder 
och styrelsers reglementen. 

3. Utredningen skall ta fram verksamhetsmässiga och ekonomiska för- 
och nackdelar och redovisa dessa för de olika alternativ som lyfts.  

4. Utredningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband 
med oktober månads sammanträde. 

5. De fackliga organisationerna som berörs skall ges möjlighet att 
komplettera utredningsrapporten med egna yttranden. De bjuds också 
in till alla workshops. 

6. Kommunchefen är ansvarig och sammankallande för utredningen. 

7. Utredningen skall utformas så att förslag till ny organisation kan intas 
senast den 1 januari 2020. 

8.  Följande funktioner/områden skall belysas särskilt: 

- Vaktmästarnas organisatoriska tillhörighet 

- Hur evenemangsarbetet och varumärkesarbetet kan lyftas vid en ny 
organisation samt eventuella samordningsvinster en ny organisation 
kan möjliggöra 

- Hur biblioteken kan användas som mötesplats/medborgarservice. 

För att belysa ovanstående funktioner planeras workshops utifrån olika teman 
med ett brett deltagande från olika funktioner.  

Personalutskottet föreslog 2019-03-28, § 31, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en genomlysning av 
kultur- och fritidsverksamheterna enligt direktiv i skrivelse daterad 2019-03-19. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 84, följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en genomlysning av kultur- och 
fritidsverksamheterna enligt direktiv i skrivelse daterad 2019-03-19. 

Nu föreligger rapport, daterad 2019-09-17, med tjänsteskrivelse. 

Målsättningen vid en omorganisation av kultur- och fritidsverksamheterna bör 
vara att lyfta deras tillväxtskapande roll då de bidrar till ökad attraktionskraft för 
kommunen.  

Med detta synsätt är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig del av det 
strategiska kommunövergripande arbetet för utveckling och tillväxt. 
Verksamheterna har också tydliga kopplingar med det förslag till vision som 
skickats på remiss.  

Vidare har kommunen under längre tid brottats med låg måluppfyllelse i skolan. 
Att renodla bildningsnämndens och utbildningssektorns uppdrag till att fokusera 
på den lagstadgade bildningen kan vara en väg att gå för att nå bättre skol-
resultat.  

Förslaget skapar ett sammanhang för olika funktioner inriktade på externt, 
långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Vidare lyfts kultur- och fritidsfrågor 
till en övergripande kommunstrategisk nivå.  
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Synergieffekterna inom de olika kultur- och fritidsverksamheterna värnas 
samtidigt som nya skapas – detta samlar organisationen snarare än att splittra 
resurserna. Detta ökar också möjligheterna att stötta varandra mellan olika 
verksamhetsområden och minskar därmed sårbarheten i organisationen. 
Förutsättningar skapas för ett förbättrat samarbete både externt och internt.  

Förslaget ger vidare möjligheter till ett helhetsgrepp inom evenemangs- och 
varumärkesarbetet såväl som i frågan om kommunens övergripande 
attraktionskraft.  

Till utmaningarna med förslaget hör att kultur- och fritidsverksamheterna 
kommer längre från skolans verksamhet. Detta är dock en utmaning som alla 
förslag som tar i beaktande att bildningsnämnden behöver avlastas kommer att 
vara behäftade med. Än viktigare är att denna utmaning bör kunna överbryggas 
med strukturerade arbetsformer. 

Utredningens slutsats är att förslaget ovan är det alternativ som ger bäst 
förutsättningar för ett strategiskt och utvecklande arbete med kultur- och 
fritidsfrågorna och som även bäst uppfyller de krav som bör ställas på en ny 
organisation. 

Personalutskottet fattade 2019-09-24, § 49, följande beslut: 1) Personalutskott 
föreslår kommunstyrelsen att remittera de förslag till förändrad organisation 
som framgår av utredningsrapporten daterad den 17 september 2019 till 
bildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Nämndernas remissvar 
skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2019. 2) 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att remittera de förslag till 
förändrad organisation som framgår av utredningsrapporten daterad den 17 
september 2019 till de politiska partierna som är representerade i 
Kommunfullmäktige. Partiernas remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 25 oktober 2019. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 206, följande beslut: 1) Förslag till 
förändrad organisation enl utredningsrapport daterad den 17 september 2019 
remitteras till bildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämndernas remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 
oktober 2019. 2) Förslag till förändrad organisation enl utredningsrapport 
daterad den 17 september 2019 remitteras till de i kommunfullmäktige 
representerade politiska partierna. Partiernas remissvar skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2019. 

Nu föreligger remissyttranden från Liberalerna, Centerpartiet, Feministiskt 
initiativ, Socialdemokraterna samt bildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-24, § 152 
Remissvar från Socialdemokraterna, inkommet 2019-10-27 
Remissvar från Feministiskt initiativ, inkommet 2019-10-27 
Remissvar från Centerpartiet, daterat 2019-10-23 
Remissvar från Liberalerna, daterat 2019-10-23 
Remissvar från Miljöpartiet, daterat 2019-10-21 
Remissvar från bildningsnämnden, 2019-10-10, § 79 
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Personalutskottets protokoll 2019-09-24, § 49 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17 
Rapport, daterad 2019-09-17 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 84 
Personalutskottets protokoll 2019-03-28, § 31 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Stefan Pettersson 
(M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Rapporten ”Organisationsöversyn 
kultur- och fritidsverksamheterna” daterad 2019-09-17, inklusive bilagor, 
godkännes. 2) Förslaget avseende delen att flytta vaktmästarfunktionen inom 
fritidsverksamheten från Sektor utbildning till Sektor samhällsbyggnad med 
organisatorisk placering Gata & park bifalles. 3) Övriga delar av förslaget 
gällande fritidsverksamheten lämnas utan åtgärd avseende bildningsnämndens 
reglemente. 4) Avseende kulturverksamheten, inklusive Kulturskolan, lämnas 
dessa för närvarande utan åtgärd avseende bildningsnämndens reglemente. 5) 
Förvaltningen uppdras att ta fram ett nytt utredningsdirektiv gällande hela 
kulturverksamheten där även en samlad lokalisering i Kvarnhuset ska ingå. 
Förslaget till nytt utredningsdirektiv ska föreläggas kommunstyrelsen inget 
senare än januari månads sammanträde 2020. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Stefan 
Petterssons (M) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1, punkt 5, 
får följande lydelse: • förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt m.fl. avtal, samt 
förvärv och försäljning av kommunens fastighetsbestånd med byggnader, 
inklusive kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Bifall till punkterna 1 och 2. Avslag 
på punkterna 3) – 5). Tilläggsyrkande: Bifall till Centerpartiets förslag till beslut 
enligt remissvar. Att Kultur- och Fritidsverksamheterna hanteras i en egen 
nämnd med en eller två sektorer. 

Jan Zielinski (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, punkterna 1) – 2), och 
Jan Zielinskis (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkanden, punkterna 1) – 2).. 

Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden, punkterna 3) – 
5) och Fredrik Jönssons m fl avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen 
antar Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Därmed faller också de yrkanden som i Fredrik Jönssons m fl yrkande benämns 
”tilläggsyrkande”. 
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Protokollsanteckning   

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”I vårt remissvar från 2019-10-23 
framgår det att vi förordar att Kultur- och Fritidsverksamheterna hanteras i en 
egen nämnd med en eller två sektorer.  

Vi ser positivt på att flytta vaktmästarfunktionen till Samhällsbyggnadsnämnden 
och Gata & Park. 

Kommunallagen 6 kap. 1 §: ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.” Vår 
grunduppfattning är att Kommunstyrelsen ska ha så få operativa verksamheter 
som möjligt under sitt ansvarsområde. Därav följer att vi avstyrker förslaget att 
Kommunstyrelsen ska ha ansvar för kultur och fritid i vår kommun. Det föreslås 
att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha det operativa ansvaret. Med facit 
från att utskottet under ett antal år var ansvariga för personalfrågorna och där 
detta inte fungerade, ser vi inte detta som en vare sig önskvärd eller möjlig 
lösning.  

Om Kultur och Fritid placeras under Kommunstyrelsen, kommer de frågorna att 
drunkna i alla övergripande frågor som finns på dagordningen, med följden att 
det blir minskad fokus på dessa två viktiga verksamheter.  Det finns också en 
uppenbar risk för att det blir en ökad tjänstemannastyrning. 

Det står att kultur- och fritidsverksamheten är en viktig del av det strategiska 
kommunövergripande arbetet för utveckling och tillväxt. Vi frågar oss då varför 
kultur- och fritidscheferna idag inte ingår i ledningsgruppen. Om de hör till en 
egen nämnd, blir detta givetvis så.  

Det står att förutsättningar skapas för ett förbättrat samarbete både externt och 
internt. Eftersom alla tjänstepersoner är anställda inom en och samma 
förvaltning, bör man kunna förbättra samarbetet på annat sätt.  

Förslaget om att ha verksamheterna i en gemensam nämnd sägs vara starkt 
kostnadsdrivande. Vi ifrågasätter den slutsatsen med tanke på att det i det 
förslag som utredningen förordar förutsätts ytterligare chefsposter. Dessa 
tjänster kommer att kosta betydligt mer än vad en ny nämnd skulle kosta.  

Den demokratiska/politiska aspekten finns inte nämnd över huvud taget i 
utredningen. Det behövs bättre möjligheter än idag att lära sig det politiska 
hantverket. Att då kunna börja i en mindre nämnd med jordnära frågor är en 
klar fördel. Steget från en föreningsstyrelse till att engagera sig politiskt blir inte 
så stort. Det finns många framstående politiker som har börjat i just en Kultur- 
eller Fritidsnämnd.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Politiska partier representerade i kommunfullmäktige  
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HSDT, EVTN, NSFV, MSDG, LELE, HAHZ, LAHH, FKRT) 
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Dnr 6 - 2019 

§ 232 Budget 2020, plan 2021 – 2022 - 
Investeringsberedning 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Investeringsbudgeten hanteras inom ramen för Budget 2020, plan 2021 
– 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 175, punkt 5), bl a följande beslut: 
Som en del av styrelsens roll som budgetberedning, skall det även inrättas en 
särskild investeringsberedning fr o m beredningen av mål och budget 2020 med 
plan 2021-2022. 

Avsikten är att få en bättre process och större precision i arbetet med 
kommunens framtida investeringar. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Mål och budget 2020, plan 2021 – 2022 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 175 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn 
Ekelund (L): 1) Investeringsbudgeten hanteras inom ramen för Budget 2020, 
plan 2021 – 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, AAN, EVLT) 
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Dnr 6-2019 

§ 233 Budget 2020, plan 2021 - 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunförvaltningen uppdras att i budgetförslaget som föreläggs 
kommunfullmäktige inarbeta effekter av förändrad investeringsvolym för 
NSVA samt förändrad investeringvolym och driftbudgetbelopp gällande 
”Meröppet” inom Bildningsnämnden. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 med  
    plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen fastställs. 
 
2. Mål och tillhörande visare fastställs enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen. 
 
3. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, d v s öka  
    kommunens skulder, med totalt 110 miljoner kronor samt 130 miljoner kronor  
    för finansiering av Söderåsbanan samt lån ej upptagna under 2019.  
 
4. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande  
    belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 
 
5. Ägardirektiv inklusive borgensavgift för AB SvalövsBostäder och  
    AB SvalövsLokaler enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen fastställs.  
 
6. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna  
    de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven vid extra bolags-    
    stämma. 
 
7. Det av kommunfullmäktige tidigare beslutade arbetsmarknadsprojektet 2018  
    avslutas i förtid den 30 november 2019 på grund av statens omstrukturering  
    av arbetsförmedlingen. Berörda individer övergår till linjeorganisationen och  
    projektets slutrapport skall föreläggas kommunfullmäktige senast under april  
    månad 2020. 
 
8. Fokus sysselsättning, som syftar till att stärka samordning och strategi mellan  
    arbetsmarknad och näringsliv, föreslås få ett anslag om 1,6 miljoner kronor,  
    vilket motsvarar två tjänster. Finansiering föreslås ske via etablerings- 
    schabloner upparbetade tidigare år.     

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet. 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 

Förslag till beslut kring Mål och Budget 2020 samt plan 2021-2022 kommer att 
behandlas vid kommunstyrelsens möte den 11 november samt i 
kommunfullmäktige den 25 november. 

Kommunstyrelsen måste dock enligt kommunallagen Kap 6 föreslå en 
skattesats senast under oktober månad. Denna skattesats kan ändras av 
kommunfullmäktige senast i december. 

Kommunstyrelsen remitterade 2019-08-26 förslag till mål och budget 2020 med 
plan 2021-2022 till berörda nämnder. Nämndernas svar skulle vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av remissvaret skall 
nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, investeringsram samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visar visare. 
Inlämnade remissvar överlämnas till kommunstyrelsen för att noteras. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 199, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande över kommunstyrelsens ram antas. 2) Inkomna remissvar i 
övrigt noteras. 

Fullmäktige fattade 2019-10-28, § 160, följande beslut: 1) Utdebitering av 
allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2020 till 20,74 per 
skattekrona. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-11-04 
Förslag till Mål och budget 2020, plan 2021 – 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 160 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 199 
Remissvar från nämnder 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunförvaltningen uppdras att i budgetförslaget som 
föreläggs kommunfullmäktige inarbeta effekter av förändrad investeringsvolym 
för NSVA samt förändrad investeringvolym och driftbudgetbelopp gällande 
”Meröppet” inom Bildningsnämnden. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Ingrid Ekströms 
(SD), Kim Hellströms (SD), Wioletta Kopanska Larssons (SD) och Stefan 
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultat-, balans- och 
finansieringsbudget för 2020 med plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till 
förslagsskrivelsen fastställs. 2) Mål och tillhörande visare fastställs enligt bilaga 
1 till förslagsskrivelsen. 3) Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att 
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med totalt 110 miljoner kronor samt 
130 miljoner kronor för finansiering av Söderåsbanan samt lån ej upptagna 
under 2019. 4) Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 5) 
Ägardirektiv inklusive borgensavgift för AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen fastställs. 6) Kommunens 
ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven vid extra bolagsstämma. 7) Det av 
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kommunfullmäktige tidigare beslutade arbetsmarknadsprojektet 2018 avslutas i 
förtid den 30 november 2019 på grund av statens omstrukturering av 
arbetsförmedlingen. Berörda individer övergår till linjeorganisationen och 
projektets slutrapport skall föreläggas kommunfullmäktige senast under april 
månad 2020. 8) Fokus sysselsättning, som syftar till att stärka samordning och 
strategi mellan arbetsmarknad och näringsliv, föreslås få ett anslag om 1,6 
miljoner kronor, vilket motsvarar två tjänster. Finansiering föreslås ske via 
etableringsschabloner upparbetade tidigare år.  

Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras 
med följande motiveringar: ”i) Med anledning av den korta tid med påfallande 
förändringar som gör det omöjligt att på så kort varsel arbeta fram en 
konstruktiv budget att ställas emot majoritetens. ii) Trots att majoriteten lägger 
extra pengar till sektorerna visar ni på ett större ekonomiskt överskott än i 
tidigare dokument presenterats den 2 augusti. Vart hämtar ni pengarna för 
detta? iii) Finns det ytterligare dolda engångsintäkter som tillfälligt skall skapa 
bra siffror i budget 2020.” I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 

Beslutsgång 

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

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl avslagsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkanden och 5 nej-röster för Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkanden, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. Se omröstningsbilaga 1). 

Särskilt yttrande 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmelie Lundgren (S) avger ett särskilt 
yttrande (bilaga). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, AAN, EVLT) 
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Dnr 243-2019 

§ 234 Partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Grundstödet fastställs för 2020 till 18 115 kr. 

2. Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp 
med förändringar av prisbasbeloppet. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-28, § 84, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Grundstödet fastställs för 2020 till 
18 115 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 84 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 193 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 182 
Reglemente för kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Grundstödet 
fastställs för 2020 till 18 115 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JNTZ, AAN) 
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Dnr 168-2019 

§ 235 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöansvaret 2018 – 2019 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 11 § skall arbetsgivaren 
följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år (AFS 2001:1). 
Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav 
som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 

Frågeformuläret har besvarats av samtliga chefer som mottagit fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. Uppföljningen har skett i samverkan med skyddsombud/ 
arbetsplatsombud och i förekommande fall elevskyddsombud. Uppföljningen 
har även behandlats i respektive lokala samverkansgrupp och i samverkan på 
sektorsnivå. Slutligen har svaren sammanställts på kommunövergripande nivå 
och redovisats i den centrala samverkansgruppen. Med hundraprocentig 
svarsfrekvens och genomgående positiva svar visar uppföljningen att 
systematiken för arbetsmiljöarbetet är fortsatt god.  

Tydligast behov av förbättring finns inom målarbetet för arbetsmiljön och 
i arbetet med att minska det mörkertal som förmodas finnas avseende 
tillbudsanmälningar. Förslag till beslut är att uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2018 - 2019 godkänns. 

Personalutskottet föreslog 2019-09-24, § 48, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöansvaret 2018 – 2019 godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 205, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöansvaret 2018 
– 2019 godkänns. 

Beslutet skall dock fattas av kommunstyrelsen, och inte av kommunfullmäktige, 
varför ärendet tas upp igen till behandling. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 205 
Personalutskottets protokoll 2019-09-24, § 48 
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2019-09-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöansvaret 
2018 – 2019 godkänns. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(65) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr KS 89-2018 

§ 236 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Punkt 11 i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018) 
upphävs.  

2. Punkt 11 i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande 
lydelse: Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om 
kriterier för upphandling över beloppsgränsen för enstaka inköp enligt 
vid var tid gällande riktlinje som fastställs av kommunstyrelsen. Vid 
kommunövergripande upphandlingar deltar kommunstyrelsen i beslut 
om upphandlingskriterier. Avrop mot befintliga ramavtal skall betraktas 
som verkställighet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog en ny upphandlings- och inköpspolicy i april 2018 
som var av principiell och strategisk karaktär (KF § 62/2018). I samma månad 
fastställde också kommunstyrelsen riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 
som är av mer specifik karaktär med bland annat tröskelvärden och regelverk 
kring direktupphandling. Dessa riktlinjer uppdateras vid behov men skall dock 
uppdateras minst en gång per mandatperiod. (KS § 85/2018) 
 
I den nu gällande upphandlings- och inköpspolicyn framgår det av punkt 11 att 
”Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling. Vid kommunövergripande upphandlingar hanteras detta av 
kommunstyrelsen”. Om man gör en strikt tolkning av denna punkt innebär det 
att nämnder och styrelser skall ta ställning till även de minsta inköpen som 
blombuketter, dörrstopp, enkla kontorshjälpmedel med mera.  
 
För att tydliggöra nuvarande policy samt för att undvika onödig detaljstyrning 
och kostnader föreslår förvaltningen att punkten 11 i nuvarande upphandlings- 
och inköpspolicy upphävs och får en ny lydelse enligt följande:  
 
Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling över beloppsgränsen för enstaka inköp enligt vid var tid gällande 
riktlinje som fastställs av kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande 
upphandlingar deltar kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. 
Avrop mot befintliga ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-10-28, § 81, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Punkt 11 i nu gällande 
upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018) upphävs. 2) Punkt 11 i 
upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande lydelse: Nämnder och 
styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för upphandling över 
beloppsgränsen för enstaka inköp enligt vid var tid gällande riktlinje som 
fastställs av kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande upphandlingar deltar 
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kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. Avrop mot befintliga 
ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 81 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 6  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 85  
Upphandlings- och inköpspolicy 
Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Fredrik Jönssons (C) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Punkt 11 i nu gällande upphandlings- och 
inköpspolicy (KF § 62/2018) upphävs. 2) Punkt 11 i upphandlings- och 
inköpspolicy skall istället få följande lydelse: Nämnder och styrelser skall ha 
möjlighet att delta i beslut om kriterier för upphandling över beloppsgränsen för 
enstaka inköp enligt vid var tid gällande riktlinje som fastställs av 
kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande upphandlingar deltar 
kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. Avrop mot befintliga 
ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
Svabo/Svalo 
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Dnr KS 358-2019, SBN 488-2019 

§ 237 Revidering av reglemente för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras genom att 
”Fordonsamordning” läggs till i punktlistan under nämndens 
ansvarsområden i § 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2018 haft ansvar för 
fordonssamordningen i kommunen. Detta har inte reglerats i nämndens 
reglemente. Därför föreslås att en punkt om det läggs till i listan under 
nämndens ansvarsområden i § 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-10-24, § 150, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras genom att 
”Fordonsamordning” läggs till i punktlistan under nämndens ansvarsområden i § 
1. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-24, § 150 
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-28, § 114 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Angelie Fröjds (M), Teddy Nilssons (SD) och Fredrik 
Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente revideras genom att 
”Fordonsamordning” läggs till i punktlistan under nämndens ansvarsområden i § 
1. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ, LELE) 
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Dnr 228-2019, 315-2017 

§ 238 Utredning gällande hantering av kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13, 
uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och föreslå 
vilken nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring 
kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige 
senast i samband med behandling av kompletteringsbudget I år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade i samband med behandling av 
Kompletteringsbudget I beslutet 2019-04-29, § 65, punkt 13: 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken 
nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget kring 
kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast i 
december 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, § 65, punkt 13) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2019-04-29, 
§ 65, punkt 13, uppdrar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att utreda och 
föreslå vilken nämnd eller styrelse som är lämpligast att hantera uppdraget 
kring kollektivtrafiken. Utredningen skall föredras för kommunfullmäktige senast 
i samband med behandling av kompletteringsbudget I år 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT) 
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Dnr KS 356-2019, BIN 277-2019 

§ 239 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Förslag till Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Svalövs 
kommun, då den nuvarande gäller till och med 2019. 
 
Bildningsnämnden föreslog 2019-10-10, § 80, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till Biblioteksplan för 
Svalövs kommun 2020-2023 antas. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-10-10, § 80 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01 
Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023, daterad 2019-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Èmilie 
Lundgrens (S) Wioletta Kopanska Larssons (SD), Aase Jönssons (KD), Stefan 
Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Förslag till Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-
2023 antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr KS 359-2019, VON 13-2019 

§ 240 Resultatbalansering för hemvården inom vård och 
omsorg, 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2018 fastställs till - 1 761 
495 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården.  

2. Utgående balans 2018 för hemvårdens resultatutjämningsfond är -1 761 
495 kr.  

 

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett 
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med 
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till 
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året. Resultatet för 
hemvården 2018 är negativt med 1 761 495 kr och bör föras till 
resultatutjämningsfond för hemvården 2018. 

 

Områden/resultatenhet 

 

Ingående 
balans 2018 

 

Resultat 
2018 

 

Utg. balans 2018 
resultatutjämning 

 
    
Hemvården 
resultatutjämningsfond 
 

 

0 kr 

 

-1 761 495 kr 

 

-1 761 495 kr 

 
 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-10-16, § 99, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet för 
resultatenheten hemvården för 2018 fastställs till - 1 761 495 kr. Beloppet 
hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården. 2) Utgående balans 2018 
för hemvårdens resultatutjämningsfond är -1 761 495 kr. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg 
Madeleine Moberg. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-06, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Ingrid Ekströms (SD), Wioletta Kopanska Larssons (SD) 
och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultatet 
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för resultatenheten hemvården för 2018 fastställs till - 1 761 495 kr. Beloppet 
hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården. 2) Utgående balans 2018 
för hemvårdens resultatutjämningsfond är -1 761 495 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, AAJN, MAIS, IANR, JRKH, AAN, SARA) 
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Dnr KS 360-2019, 183-2010, VON 108-2019 

§ 241 Tillfälligt stopp för externa leverantörer av 
hemtjänstinsatser enligt LOV 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges beslut, 2011-02-28, § 30, upphävs per 2019-11-
30, och valfrihetssystemet avbrytes därmed. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att snarast återkomma med 
förslag till återinförande av LOV, efter översyn av förfrågningsunderlag 
m fl vederbörliga handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2011-02-28, § 30, följande beslut: 1) Föreslaget 
ersättningssystem, enligt förfrågningsunderlag kapitel 5 och punkten 6.2.14, 
antas. 2) Förfrågningsunderlag, exklusive bilagor, avseende hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård antas. 3) Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om 
ändringar i förfrågningsunderlaget som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. 4) Avgiftssystemet, enligt bilaga, antas och 
införs från och med 1 augusti 2011. 5) Valfrihetssystem inom hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård införs i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 
2011. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om 
tillfälligt stopp för externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av 
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun enligt LOV (Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem.  

I den pågående omorganisationen inom vård- och omsorgsförvaltningen har 
förvaltningen uppmärksammat att en genomgripande utredning av 
valfrihetssystemet LOV krävs. Under tiden förvaltningen utreder och tar fram 
nytt underlag för valfrihetssystemet föreslår nämnden därför att inga nya 
leverantörer antas.  

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-10-06, § 102, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag om tillfälligt stopp för 
externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av hemtjänstinsatser i 
Svalövs kommun enligt LOV (KF 2011-02-28, § 30), antas. 

Av upphandlingsmyndighetens webbplats framgår följande: ”En upphandlande 
myndighet som beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem, kan ändra sitt 
beslut och avbryta valfrihetssystemet. Leverantörer som ännu inte godkänts 
måste få information om att valfrihetssystemet avbrutits. Om parterna ingått 
avtal innan valfrihetssystemet avbrutits gäller vanliga civilrättsliga regler om 
uppsägning av avtal.” 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg 
Madeleine Moberg. 
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Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-06, § 102 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Anneli Perssons (S), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons 
(SD), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Marie Irbladhs (M), Aase Jönssons 
(KD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Kommunfullmäktiges beslut, 2011-02-28, § 30, upphävs per 2019-11-30, och 
valfrihetssystemet avbrytes därmed. 2) Vård- och omsorgsnämnden uppdras att 
snarast återkomma med förslag till återinförande av LOV, efter översyn av 
förfrågningsunderlag m fl vederbörliga handlingar. 

Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Angelie Fröjds m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden och Torbjörn 
Ekelunds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds 
m fl yrkanden. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr KS 127-2019, VON 109-2019 

§ 242 Utredning gällande ”fixartjänst” 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Utredningen om hur ”fixartjänster” kan utformas genom en 
biståndsbedömd välfärdscheck godkänns och uppdraget avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 81, punkt 3): Kommunstyrelsen ger 
förvaltningen i uppdrag att före den 30 juni 2020 utreda hur så kallade 
”fixartjänster” kan utformas genom en biståndsbedömd välfärdscheck. 
Utredningen skall utgå från följande direktiv:     

- Brukarnas rätt att själv välja leverantör skall värnas. 

- Välfärdschecken skall utfärdas genom ett biståndsbeslut under vård- och 
omsorgsnämndens ansvar och har sin utgångspunkt brukarens behov och inte 
levnadsålder. 

- Förslaget är ett komplement till andra lagstadgade åtgärder och ersätter inte 
på något sätt dessa.  

- Möjligheterna att förstärka välfärdschecken via statliga subventioner såsom 
RUT-avdrag skall beaktas. 

- Utredningen skall slutligen föreslå hur en vidgad målgrupp för dessa tjänster 
kan definieras.   

Det nuvarande styret vill nu utreda hur denna tjänst kan moderniseras och att 
målgruppen kan utvidgas. I framtiden skall även unga personer med en 
funktionsvariation eller sjukdom kunna nyttja dessa tjänster. Ett annat syfte är 
att värna valfriheten för medborgarna. Det skall inte bara finnas en leverantör 
av dessa tjänster och dessutom vill kommunen inte komma i konflikt med de 
företag som har hushållsnära tjänster som affärsidé. 

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur så kallade 
”fixartjänster” kan utformas genom en biståndsbedömd välfärdscheck. 
Utredningen identifierar ett antal problemområden utifrån frågeställningar i 
utredningsuppdraget, och redogör för de lagrum som bör beaktas i 
utformningen. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-10-16, § 104, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Utredningen om hur ”fixartjänster” kan utformas genom 
en biståndsbedömd välfärdscheck godkänns och uppdraget avslutas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg 
Madeleine Moberg. 
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Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-16, § 104 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-09 
Utredning gällande modernisering av fixartjänst  
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 81 p. 3 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Utredningen om hur ”fixartjänster” 
kan utformas genom en biståndsbedömd välfärdscheck godkänns och 
uppdraget avslutas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds (M) m fl yrkande, och finner 
att kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr KS 289-2019, VON 93-2019 

§ 243 Granskning av hemsjukvård/ASIH 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Revisionens granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar om hemsjukvård/ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). 
Granskningen har genomförts av Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från 
PWC. Resultatet av granskningen framgår av revisionsrapporten – Granskning 
av hemsjukvård/ASIH daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig hemsjukvård. Efter genomförd granskning görs 
bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer en 
ändamålsenlig hemsjukvård. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns gemensamma avtal/överenskommelser 
(styrdokument) 

Uppfyllt 

Det finns en fungerande samverkans-struktur mellan 
kommun och region som stödjer en utveckling av 
hemsjukvården 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd, processer och kompetens som 
stödjer och underlättar samverkan kring den enskilda 
patienten 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (även brukares och anhörigs synpunkter) 

Delvis uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av hemsjukvård/ASIH”. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-10-16, § 106, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg 
Madeleine Moberg. 
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Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-16, § 106 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av hemsjukvård/ASIH 
Bilaga 1, Rutin samverkan vid utskrivning 
Bilaga 2, Riktlinje Strategi för E-hälsa 2020-2030 
Bilaga 3, Bedömning om inskrivning i Mobilt vårdteam 
Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvård/ASIH. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Anneli 
Perssons (S), Wioletta Kopanska Larssons (SD) och Ingrid Ekströms (SD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens granskningsrapport och 
vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr KS 290-2019, VON 94-2019 

§ 244 Granskning av utskrivningsklara patienter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Revisionens granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar kring utskrivningsklara patienter. Granskningen har genomförts av 
Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från PWC. Resultatet av granskningen 
framgår av revisionsrapporten – Granskning av utskrivningsbara patienter 
daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig process för samverkan av utskrivningsklara 
patienter. Efter genomförd granskning görs bedömningen att vård- och 
omsorgsnämnden i all väsentlighet har säkerställt en ändamålsenlig process för 
samverkan. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns en fungerande samverkansstruktur mellan 
kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns gemensamma styrdokument som stödjer en 
sammanhållen vård mellan kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd och processer som stödjer och 
underlättar samverkan kring den enskilda patienten 

Uppfyllt 

Nya arbetssätt har utvecklats som stödjer en trygg och 
säker vård för den enskilde. 

Delvis uppfyllt 

Patient/brukare ges en trygg och säker vård efter 
utskrivning 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (ledtid, kostnader, oplanerad återinskrivning 30 
dagar, brukares och anhörigs synpunkter) 

Uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av utskrivningsklara patienter”. 
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Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-10-16, § 106, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg 
Madeleine Moberg. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-16, § 107 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av utskrivningsklara patienter 
Bilaga 1, Bedömning om inskrivning i mobilt vårdteam 
Revisionsrapport - granskning av utskrivningsklara patienter. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C), Anneli 
Perssons (S), Wioletta Kopanska Larssons (SD) och Stefan Petterssons (M) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens granskningsrapport och 
vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr KS 323-2019, SBN 434-2019 

§ 245 Äskande av medel för 2019 avseende 
matdistribution 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet behandlas inom ramen för Kompletteringsbudget II. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Gata & Park sköter om de mattransporter som sker inom hemvården i Svalövs 
tätort. Delar av de budgeterade medel som behövdes för att utföra uppdraget, 
tilldelades inför 2019, totalt 1 000 000 kr. För att kunna fullfölja uppdraget under 
hela 2019 så behöver Gata & Park ytterligare 940 000 kr för perioden juli till och 
med december. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-09-26, § 133, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämndens driftsbudget för 2019 för Gata & Park utökas med 
940 000 kr avseende fortsatta mattransporter. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-26, § 133 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-09-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta 
Kopanska Larssson (SD) och Teddy Nilsson (SD): Ärendet behandlas inom 
ramen för Kompletteringsbudget II. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, AAN, EVLT) 
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Dnr KS 322-2019, SBN 441-2019 

§ 246 Programförklaring återuppbyggnad Kågerödslund 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Programförklaring daterad 2019-09-11 gällande återuppbyggnad av 
Kågerödslund godkänns. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen, när hyresavtal är träffat. 

 

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog 2019-04-29, § 65, punkt 11), åt 
samhällsbyggnadsnämnden att före 1 september redovisa ett lokalprogram för 
nybyggnation av en föreningslokal samt lokaler för en förskoleavdelning på 
Kågerödslund för kommunfullmäktige, Programmet ska klarlägga vilka 
funktioner och ytor som krävs för att återuppföra byggnaden. Vid framtagandet 
ska berörda aktörer ges möjlighet att yttra sig.  

En programförklaring för återuppbyggnad av Kågerödslund har nu tagits fram 
för godkännande. Efter det påbörjas byggentreprenadupphandlingen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-09-26, § 141, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Programförklaring daterad 
2019-09-11 gällande återuppbyggnad av Kågerödslund godkänns. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-09-26, § 141 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-09-11 
Programförklaring, daterad 2019-09-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Jan Zielinskis 
(S), Marie Irbladhs (C), Aase Jönssons (KD), Torbjörn Ekelunds (L), och Teddy 
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Programförklaring 
daterad 2019-09-11 gällande återuppbyggnad av Kågerödslund godkänns. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra 
byggentreprenadupphandlingen när hyresavtal är träffat. 

Fredrik Jönssons (C) och Marie Irbladhs (C) tilläggsyrkande: Vid utformningen 
av byggnaden bör särskilt beaktas följande: Logistiken i byggnaden med entré 
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till festlokalen på framsidan och med förskoleverksamheten längst in i 
byggnaden med egen ingång. Förskolan: Tillräcklig yta för innevistelse ska 
säkerställas, Tillräcklig yta för av/påklädning och torkskåp ska säkerställas samt 
Behov av personaltoalett och förråd. Festlokalen: Verandan är viktig i huvudsak 
exteriört och ska ses som en naturlig del av festsalen men gärna med en 
skjutbar mellanvägg. Behovet av bar saknas helt med tanke på verksamheten. 
Behov av scen med omklädningsmöjligheter för agerande, liksom yttre ingång 
till scen för in- och utlastning. Behov av Städ- och förrådsutrymme. 

Angelie Fröjd (M), Stefan Pettersson (M) och Aase Jönsson (KD): Avslag på 
Fredrik Jönssons tilläggsyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen antar dem. 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, RTAT, HAHZ) 
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Dnr KS 286-2019, SBN 173-2018 

§ 247 Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, 
Kågeröds samhälle antas. 

Sammanfattning av ärendet 

I gällande detaljplan är användningen för aktuellt område PARK (allmän plats). 
En park är inte avsedd för bebyggelse förutom av de komplement som behövs 
för platsens skötsel och bruk. En allmän plats får inte heller mer än tillfälligtvis 
upplåtas för enskild verksamhet. 

Det primära syftet med planläggningen är att skapa planmässiga förutsättningar 
för återuppbyggnad av samlingslokal. Eftersom det finns en uteförskola i 
Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för 
skolverksamhet.  

Planbestämmelsen om markens användning ändras från park till centrum, 
samlingslokal och/eller skola (förskola). De båda användningarna ska kunna 
kombineras alternativt etableras var för sig. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-08-22, § 118, följande beslut: 1) 
Granskningsutlåtande II godkännes. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle antas. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 187, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 187 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-22, § 118 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-08 
Planbeskrivning med genomförande- och konsekvensbeskrivning, daterad 
2019-06-03 
Plankarta, daterad 2019-07-30 
Samrådsredogörelse, 2019-01-28 
Granskningsutlåtande I, daterad 2019-03-21 
Granskningsutlåtande II, 2019-06-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Torbjörn 
Ekelunds (L), Jan Zielinskis (S), Anneli Perssons (S), Marie Irbladhs (C), Ingrid 
Ekströms (SD), Teddy Nilssons (SD), Kim Hellströms (SD), Wioletta Kopanska 
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Larssons (SD), Èmilie Lundgrens (S) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut 
i kommunfullmäktige: 1) Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle antas. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, VSK) 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Lantmäterimyndigheten 
Kågerödslunds intresseförening 
Fyra privatpersoner 
(Se vidare tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-08) 
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Dnr KS 357-2019, SBN 484-2019 

§ 248 Justering av VA-taxa för Svalövs kommun 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och 

med 2020-01-01: 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för 
maj 2019 (118,6) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt 
Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 
2,9 % jämfört med 2019. 

 I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med +9 %, spillvatten med +3 % och dagvatten med  
+17 %, vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 7 %. För Typhus 
A (villa) innebär höjningen 6,6 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 6 %. 

 I VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) regleras 
vissa avgifter för att överensstämma bättre med verkligt 
självkostnadspris och dagens förutsättningar. De avgifter som inte 
regleras enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning 
med 2,2 % jämfört med 2019. Avgifterna för Övriga avgifter ska 
framöver vara inklusive moms.  

 Redaktionella förändringar införs i taxetext i enlighet med bilaga 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att justera VA-taxan för Svalövs kommun. 

Taxeförändringarna drivs främst av reinvesteringar i VA-anläggningarna. KPI 
uppgick vid avstämningstidpunkten maj till +2,2 %. Sydvatten höjer kostnaden 
för sin del av dricksvattentjänsten.  

Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus A 
(villa) med 50 kr/månad och för typhus B (flerfamiljshus) med 463 kr/månad. 
För anläggningsavgiften innebär höjningen för typhus A (villa) med 4 921 kr och 
för typhus B (flerfamiljshus) med 18 921 kr. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-10-24, § 147, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar 
föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2020-01-01: • VA-taxa 
taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2019 (118,6) 
i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-
taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 2,9 % jämfört med 2019. • I VA-
taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten med 
+9 %, spillvatten med +3 % och dagvatten med +17 %, vilket innebär en 
snitthöjning av VA-taxan med 7 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 6,6 % 
och för Typhus B (flerfamiljshus) 6 %. • I VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för 
särskilda VA-abonnemang) regleras vissa avgifter för att överensstämma bättre 
med verkligt självkostnadspris och dagens förutsättningar. De avgifter som inte 
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regleras enligt ovan justeras med indextalet för maj 2019 (334,95) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 2,2 
% jämfört med 2019. Avgifterna för Övriga avgifter ska framöver vara inklusive 
moms. • Redaktionella förändringar införs i taxetext i enlighet med bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-10-24, § 147 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-09-20 
Förslagsskrivelse från NSVA, Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr.o.m. 
2020-01-01, daterad 2019-09-04. 
Förslag till VA-taxa för Svalövs kommun, med bilagor enl nedan:  

Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2020 typhus A och B.  

Bilaga 2: Förslag på redaktionella förändringar i taxetext. 

Övriga bilagor: 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) 

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 

 Taxa för Svalövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Teddy 
Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladhs (C), 
Anneli Perssons (S), Kim Hellströms (SD), Wiolettta Kopanska Larssons (SD), 
Èmilie Lundgrens (S) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs 
kommun från och med 2020-01-01: 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2019 (118,6) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 2,9 % jämfört med 
2019. 

• I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med +9 %, spillvatten med +3 % och dagvatten med  

+17 %, vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 7 %. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 6,6 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 6 %. 

• I VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) regleras vissa 
avgifter för att överensstämma bättre med verkligt självkostnadspris och dagens 
förutsättningar. De avgifter som inte regleras enligt ovan justeras med 
indextalet för maj 2019 (334,95) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 2,2 % jämfört med 2019. Avgifterna för 
Övriga avgifter ska framöver vara inklusive moms.  

• Redaktionella förändringar införs i taxetext i enlighet med bilaga 2). 
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Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): NSVA lyfte förslag till taxehöjning 
med väldigt kort varsel. Vi anser att taxeförslagen ska komma till nämnden 
mycket tidigare än oktober månad. Det saknas en längre strategi för hur vi ska 
komma till rätta med både investeringar och avgiftshöjningar. Vi ser ett stort 
problem för privatpersoner och företagare som får svårt att planera sin ekonomi 
när den här oförutsägbarheten råder. 

 

Protokollet ska skickas till: 
NSVA (efter beslut i kommunfullmäktige) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, AAN, HAHZ) 
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Dnr KS 366-2019, BRN 121-2019 

§ 249 Höjd taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) samt tillstånd LBE 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till höjning av timtaxa till 1024 kr/timme för myndighetsutövning 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) från och med 1 januari 2020 godkänns. 

2. Förslag till taxekonstruktion enligt redovisade taxetabeller för olika 
verksamhetsklasser för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
godkänns. 

3. Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

4. Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna 
upp taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) 
med referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och 
landstings rekommendation. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en modell för hur 
räddningstjänstens taxor för myndighetsutövning kan utformas. Modellen är 
tänkt att ge stöd till själva konstruktionen av taxor dels gällande tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor, LSO, men även tillsyn enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor, LBE. Modellen ger även vägledning till hur tillståndstaxan 
enligt LBE kan utformas. Grundprincipen för taxan är att handläggningen av 
myndighetsutövningen ska ske till självkostnad. 

Modellen räknar ut hur många timmar arbetet tar för olika verksamhetsklasser 
samt vilka kringkostnader som ska läggas till för uträkning av taxan. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-10-31, § 121, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till höjning av 
timtaxa till 1024 kr/timme för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) från och 
med 1 januari 2020 godkänns. 2) Förslag till taxekonstruktion enligt redovisade 
taxetabeller för olika verksamhetsklasser för myndighetsutövning enligt lagen 
om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) godkänns. 3) Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 4) Bygg- 
och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxorna 
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årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad 
oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-10-22. 
Handläggningskostnad per timme, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
Handlingstider Svalövs kommun, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till 
höjning av timtaxa till 1024 kr/timme för myndighetsutövning enligt lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
från och med 1 januari 2020 godkänns. 2) Förslag till taxekonstruktion enligt 
redovisade taxetabeller för olika verksamhetsklasser för myndighetsutövning 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) godkänns. 3) Taxorna indexregleras årligen enligt 
prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2019. 4) Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis 
räkna upp taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med 
referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings 
rekommendation. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg-och räddningsnämnden 
Räddningstjänsten 
Kommunförvaltningen (EOL, EMTO, AAN, HAHZ, FKRT, LELE, MAP) 
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Dnr KS 367-2019, BRN 122-2019 

§ 250 Höjd taxa för automatiska brandlarm 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till taxehöjning för felaktigt utlöst automatiskt brandlarm till        
8 000 kr och en höjning av tilläggsavgiften till 2 500 kr godkänns. 

2. Förslag till avgift för inkoppling av nytt automatiskt brandlarm till 4 654 
kr godkänns. 

3. Förslag till avgift för ägarbyte och nyckelskåpsöppning till 1 441 kr 
godkänns. 

4. Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 

5. Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna 
upp taxorna årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) 
med referensmånad oktober i enlighet med Sveriges kommuner och 
landstings rekommendation. 

Sammanfattning av ärendet 

Taxan för onödig utryckning påkallad av felaktigt utlöst automatiskt brandlarm 
reviderades senast 2015. Med felaktigt utlöst menas att anläggningen larmar 
utan att det brinner. Orsaken till dessa ”falska larm” varierar från slarv, glömska, 
till tekniska fel och bristande underhåll. 

Automatlarmstaxan 2019 är 6 124 kr med en möjlighet att fakturera ytterligare 
2 227 kr/påbörjad timme om anläggningsskötaren inte dyker upp på platsen och 
räddningstjänsten inte är tillbaka på stationen inom en timme. 

Taxan för felaktigt utlöst automatiskt brandlarm är låg i jämförelse med 
grannkommunerna.   

I Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö är taxan 8 752 kr för 2019. Om larmet 
inkommer mellan 18-07 samt lördagar och söndagar faktureras 50 % högre 
avgift. 

I Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga och Bjuv faktureras 7 420 kr, 2019. 

Räddningstjänsten föreslår att taxan höjs till 8000 kr med möjlighet att fakturera 
2 500 kr om ingen anläggningsskötare dyker upp på plats inom första timmen. 

Grannkommunerna tar ut avgifter för inkoppling av nytt automatiskt brandlarm 
samt avgift för ägarbyte och nyckelskåpöppning. 

Räddningstjänsten föreslår två nya avgifter, 4 654 kronor för inkoppling av nytt 
automatiskt brandlarm och 1 441 kronor för ägarbyte och nyckelskåpsöppning. 

Räddningstjänsten föreslår också att taxorna indexregleras för varje kalenderår 
enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(65) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2019. 

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-10-31, § 122, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till taxehöjning för 
felaktigt utlöst automatiskt brandlarm till 8000 kr och en höjning av 
tilläggsavgiften till 2 500 kr godkänns. 2) Förslag till avgift för inkoppling av nytt 
automatiskt brandlarm till 4 654 kr godkänns. 3) Förslag till avgift för ägarbyte 
och nyckelskåpsöppning till 1 441 kr godkänns. 4) Taxorna indexregleras 
årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2019. 5) Bygg- och räddningsnämnden bemyndigas att 
fortsättningsvis räkna upp taxorna årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad oktober i enlighet med 
Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Beslutsunderlag 

Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-10-31, § 122 
Förslagsskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C) och Angelie Fröjds (M) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till taxehöjning för felaktigt utlöst 
automatiskt brandlarm till 8 000 kr och en höjning av tilläggsavgiften till 2 500 kr 
godkänns. 2) Förslag till avgift för inkoppling av nytt automatiskt brandlarm till   
4 654 kr godkänns. 3) Förslag till avgift för ägarbyte och nyckelskåpsöppning till 
1 441 kr godkänns. 4) Taxorna indexregleras årligen enligt prisindex för 
kommunalverksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019. 5) Bygg- 
och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis räkna upp taxorna 
årligen enligt prisindex för kommunalverksamhet (PKV) med referensmånad 
oktober i enlighet med Sveriges kommuner och landstings rekommendation. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg-och räddningsnämnden 
Räddningstjänsten 
Kommunförvaltningen (EOL, EMTO, AAN, HAHZ, FKRT, LELE, MAP) 
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Dnr 328-201 

§ 251 Efterutdelning 2019, AB SvalövsLokaler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Styrelsen för AB SvalövsLokaler uppdras att en vecka efter fullmäktiges 
beslut kalla till en extra bolagsstämma i AB SvalövsLokaler.  

2. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid 
denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta 
miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie.  

3. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att 
föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren 
sätts till den 2 december 2019. 

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och 
Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons 
m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

AB SvalövsLokaler är ett av Svalövs kommun helägt bolag som sedan 2011 
förvaltar kommunens verksamhetslokaler och har i princip bara Svalövs 
kommun som kund. Under 2018 hade bolaget hyresintäkter om 73 513 000 
kronor och gjorde en vinst om 3 673 000 kronor. Vidare har bolaget under 2018 
betalat lagstadgad bolagsskatt om 1 746 000 kronor.  

Över tid har en överkapitalisering skett i bolaget som har lett till att det fria egna 
kapitalet har växt till 25 575 592 kronor enligt årsredovisningen 2018. Därutöver 
finns det bundna aktiekapitalet om 10 000 000 kronor och reservfond om 800 
000 kronor. Totalt uppgår det egna kapitalet således till 36 373 000 kronor.  

Med hänsyn till vad som anförts ovan finner det nya styret det rimligt att Svalövs 
kommun återför de medel som ursprungligen var avsedda för kommunens 
kärnverksamhet, det vill säga att producera välfärdstjänster och samhälls-
planering. Att utge för höga hyror till ett av kommunen helägt bolag samt betala 
mer än 1,7 miljoner i statlig skatt skapar inget som helst mervärde för 
medborgarna.  

Därför föreslås att kommunfullmäktige ger bolagsstyrelsen och kommunens 
ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till kommunen om 
totalt åtta miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga hinder enligt aktie-
bolagslagen, bolagsordning, ägardirektiv eller årsredovisning för att en 
efterutdelning till ägarna enligt ovan kan ske. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 201, kommunfullmäktige besluta 
enligt följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler uppdras att en vecka efter 
det att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB 
SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne 
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta 
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miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs 
kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att 
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 158, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras för: • Att invänta utredningen av AB SvalövsLokaler framtid, att 
med jurister utreda lagligheten att göra denna extrautdelning. • Att utreda och 
lägga fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär att 
göra en extrautdelning med 8 miljoner kronor år 2019. • Att utifrån redan kända 
extra utdelningar med 19 miljoner 2020 och 6 miljoner 2021, utreda och lägga 
fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär. 

Vid sammanträdet lämnas en muntlig redogörelse av kommunchef Stefan 
Larsson gällande frågeställningarna i återremissen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28, § 158 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 201 
Förslagsskrivelse daterad den 9 oktober 2019 
Bolagsordning AB SvalövsLokaler 
Årsredovisning 2018 för AB SvalövsLokaler 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 61 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65, punkt 6 
Aktiebolagslagen SFS 2005:551 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Ingrid Ekströms (SD), Kim Hellströms (SD), Stefan 
Petterssons (M), Wioletta Kopanska Larssons (SD) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Styrelsen för AB SvalövsLokaler 
uppdras att en vecka efter fullmäktiges beslut kalla till en extra bolagsstämma i 
AB SvalövsLokaler. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne 
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt åtta 
miljoner kronor, vilket motsvarar 800 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs 
kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att 
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019. 

Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Fredrik 
Jönssons m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”I kommunfullmäktige blev det 
minortietsåteremiss för att utreda följande: Att invänta utredningen av AB 
SvalövsLokaler framtid, Att med jurister utreda lagligheten att göra denna 
extrautdelning. Att utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån 
bolagets bästa vad det innebär att göra en extrautdelning med 8 miljoner kronor 
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år 2019. Att utifrån redan kända extra utdelningar med 19 miljoner 2020 och 6 
miljoner 2021, utreda och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån 
bolagets bästa vad det innebär 

Vi anser inte att dagens förslag till beslut svarar på återremissens frågor.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunens ombud och ersättare för AB SvalövsLokaler 
Styrelsen för AB SvalövsLokaler 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Samhällsbyggnadschefen 
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Dnr 327-2019 

§ 252 Efterutdelning 2019, AB SvalövsBostäder 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter det att 
fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB 
SvalövsBostäder.  

2. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid 
denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra 
miljoner kronor, vilket motsvarar 633,41 kronor per aktie.  

3. Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att 
föreslå stämman att avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren 
sätts till den 2 december 2019.   

Reservationer 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och 
Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons 
m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

AB SvalövsBostäder är ett av Svalövs kommun helägt bolag med ett 
allmännyttigt syfte och skall främja bostadsförsörjningen i Svalövs kommun. 
Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer och i enlighet med 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879). 

I lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns det en 
begränsningsregel om hur stor utdelning som kan tas ut från ett sådant bolag 
men det finns också ett undantag från denna regel.  

Begränsningen av värdeöverföringar gäller inte för överföring av överskott som 
uppkommit under föregående räkenskapsår om överskottet används för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för 
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Av förarbetena till lagen 
framgår vidare att det är särskilt angeläget att kommunerna i denna del har 
utrymme att utgå från lokala behov och förutsättningar. 

Det nya styret vill därför föreslå att kommunfullmäktige ger styrelsen och 
kommunens ombud i uppdrag att verka för en extra utdelning från bolaget till 
kommunen om totalt fyra miljoner kronor. Såvitt kan bedömas finns det inga 
hinder enligt gällande lagstiftning, rättspraxis, bolagsordning med mera som 
skulle hindra att en efterutdelning till ägarna skall kunna ske. 

För de medel som skulle överföras med en extra utdelning från AB 
SvalövsBostäder vill det nya styret:  
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 Satsa på att minska effekterna av de socioekonomiska klyftor som finns 
i vår kommun.  

 Möjliggöra en upprustning av lekplatser och fritidsanläggningar. 

 Möta de extra kostnader som på grund av statlig styrning av 
flyktingmottagningen drabbar kommuner som får överta ansvaret för 
mottagandet av nyanlända och flyktingar över tid. 

 Förbättra boendesituationen för utsatta grupper såsom de med 
funktionsvariation, missbruksproblematik, samt de som är utsatta för 
våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld. 

 Åtgärder som ökar variationen av utbudet inom vissa bostadsområden i 
kommunen. 

 Övriga åtgärder som befrämjar en bättre integration och social 
sammanhållning. 

 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 200, kommunfullmäktige besluta 
enligt följande: 1) Styrelsen för AB SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter 
det att fullmäktiges beslut vunnit laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB 
SvalövsBostäder. 2) Ombudet för Svalövs kommun eller ersättaren för denne 
uppdras att vid denna stämma föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra 
miljoner kronor, vilket motsvarar 633,41 kronor per aktie. 3) Ombudet för 
Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att 
avstämningsdagen för utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.   

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-18, § 159, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras för: • Att med jurister utreda lagligheten att göra denna 
extrautdelning utifrån anledningen som styret anför till. • Att utreda och lägga 
fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär att göra 
ett en extrautdelning med 4 miljoner kronor från AB SvalövsBostäder. • Att sätta 
exakta summor och genomförandetid på var och en av de 6 områden som 
styret anför till. 

Vid sammanträdet lämnas en muntlig redogörelse av kommunchef Stefan 
Larsson gällande frågeställningarna i återremissen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 159 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 200 
Förslagsskrivelse daterad den 10 oktober 2019 
Bolagsordning AB SvalövsBostäder 
Årsredovisning 2018 för AB SvalövsBostäder 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 60 
Aktiebolagslagen SFS 2005:551 
Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag SFS 2010:879 
Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag SFS 2011:1159 
Värdeöverföring från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 2017 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD), Kim Hellström (SD), Teddy Nilsson 
(SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Styrelsen för AB 
SvalövsBostäder uppdras att en vecka efter det att fullmäktiges beslut vunnit 
laga kraft kalla till en extra bolagsstämma i AB SvalövsBostäder. 2) Ombudet 
för Svalövs kommun eller ersättaren för denne uppdras att vid denna stämma 
föreslå en efterutdelning till ägaren om totalt fyra miljoner kronor, vilket 
motsvarar 633,41 kronor per aktie. 3) Ombudet för Svalövs kommun eller 
ersättaren för denne uppdras att föreslå stämman att avstämningsdagen för 
utbetalningen till ägaren sätts till den 2 december 2019.   

Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): Avslag på Stefan Petterssons m fl 
yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden och 
Fredrik Jönssons m fl avslagsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar 
Stefan Petterssons m fl yrkanden. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Stefan Petterssons m fl yrkanden. 

Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl avslagsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för Stefan Petterssons m fl yrkanden och 5 nej-röster för Fredrik 
Jönssons m fl avslagsyrkanden, har kommunstyrelsen beslutat att anta Stefan 
Petterssons m fl yrkanden. Se omröstningsbilaga 2). 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh: ”I kommunfullmäktige blev det 
minortietsåteremiss för att utreda följande: Att med jurister utreda lagligheten att 
göra denna extrautdelning utifrån anledningen som styret anför till. Att utreda 
och lägga fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det 
innebär att göra ett en extrautdelning med 4 miljoner kronor från AB 
SvalövsBostäder. Att sätta exakta summor och genomförandetid på var och en 
av de 6 områden som styret anför till. 

Vi anser inte att dagens förslag till beslut svarar på återremissens frågor.” 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunens ombud och ersättare för AB SvalövsBostäder 
Styrelsen för AB SvalövsBostäder 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Samhällsbyggnadschefen 
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Dnr 176-2019 

§ 253 Firmateckning för kommunens in- och 
utbetalningar samt delegation, indrivning av fordringar 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Annika Andersson, Elham Tizno, Ingela Schönström, Madeleine 
Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela 
Kilemar bemyndigas att två i förening verkställa underskrift för uttag på 
kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt 
erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort 
inte får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan skall 
insättas på kommunens bankkonto. 

2. Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att 
var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under 
förutsättning att i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter 
användes. 

3. Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine Fredriksson, Ingela 
Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i ärenden 
rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande 
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav, 
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande 
av beslut om stämpelavgift m.m). 

4. Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2019-11-12 och tills vidare. 

5. Bemyndigandet för tf ekonomichef Jan Tingecz upphörde vid 
anställningens upphörande 2019-10-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-12, § 149, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut, 2019-06-03, § 128, bemyndigas Jan Tingecz, 
Annika Andersson, Elham Tizno, Ingela Schönström, Madeleine Fredriksson, 
Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela Kilemar att två i 
förening verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid 
antecknas att främmande checkar samt erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, 
postväxlar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som 
betalningsmedel utan skall insättas på kommunens bankkonto. 2) Annika 
Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att var för sig 
kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i 
fortlöpande följd numrerade reversalblanketter användes. 3) Med ändring av 
kommunstyrelsens beslut, 2019-06-03, § 128, medges rätt för Jan Tingecz, 
Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine Fredriksson, Ingela Schönström och 
Annika Andersson, att besluta i ärenden rörande indrivning av fordringar. I 
rätten ingår även anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och 
kronofogde (allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, 
utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m.m). 4) Samtliga 
bemyndiganden gäller fr o m 2019-09-01 och tills vidare. Bemyndigandet för tf 
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ekonomichef Jan Tingecz upphör vid anställningens upphörande, dock senast 
2020-01-31.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 55 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 128 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2019-05-22 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10 § 59 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02 § 103 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 94 
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-05  § 201 
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-10  § 191 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Fredrik Jönsson (C) och Stefan 
Pettersson (M): 1) Annika Andersson, Elham Tizno, Ingela Schönström, 
Madeleine Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och 
Ingela Kilemar bemyndigas att två i förening verkställa underskrift för uttag på 
kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt 
erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort inte får 
uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan skall insättas på 
kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika 
Olsson bemyndigas att var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta 
inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade 
reversalblanketter användes. 3) Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine 
Fredriksson, Ingela Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i 
ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande 
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav, 
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande av beslut 
om stämpelavgift m.m). 4) Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2019-11-12 
och tills vidare. 5) Bemyndigandet för tf ekonomichef Jan Tingecz upphörde vid 
anställningens upphörande 2019-10-31. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda tjänstepersoner 
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Dnr 246-2018 

§ 254 Beslut om firmateckning samt rätt att 
underteckna skuld- och borgensförbindelser 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, 
skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs 
kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens 
förste vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig med 
kontrasignation av ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens 
vägnar, underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om upptagande av 
lån respektive tecknande av borgen. 

3. Besluten gäller från och med 2019-11-12. Bemyndigandet för tf 
ekonomichef Jan Tingecz upphörde vid anställningens upphörande 
2019-10-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-12, § 150, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 141, ändras på så vis att viktiga 
handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall å 
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens vice 
ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs kontrasigneras handlingen av den 
tjänsteperson som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 
141, ändras på så vis att kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig 
med kontrasignation av antingen tf ekonomichef Jan Tingecz eller ekonom 
Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och 
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar 
om upptagande av lån respektive tecknande av borgen. 3) Besluten gäller från 
och med 2019-09-01. Bemyndigandet för tf ekonomichef Jan Tingecz upphör 
vid anställningens upphörande, dock senast 2020-01-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 150 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 56 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 141 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 215 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Stefan Pettersson (M), Ingrid Ekström (SD) och Aase 
Jönsson (KD): 1) Viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen 
ekonomiskt, skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs 
kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet. 2) 
Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig med kontrasignation 
av ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- 
och borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
beslutar om upptagande av lån respektive tecknande av borgen. 3) Besluten 
gäller från och med 2019-11-12. Bemyndigandet för tf ekonomichef Jan Tingecz 
upphörde vid anställningens upphörande 2019-10-31. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (TYNN, AEFD, SNLN, JNTZ, AAN, MAN) 
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Dnr 1-2019 

§ 255 Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2019-10-01 – 10-30.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
11-11. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Omröstningsbilaga 1 - § 233 Budget 2020, plan 2021 - 2022 
 

 Ledamöter  Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C  1   

2 Teddy Nilsson, ordf SD 1    
3 Jan Zielinski, 2:e vice ordf S  1   

4 Angelie Fröjd, 1:e vice ordf M 1    
5 Ingrid Ekström SD 1    

6 Marie Irbladh C  1   
7 Anneli Persson S  1   

8 Kim Hellström SD 1    
9 Stefan Pettersson M 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    
11 Èmilie Lundgren S  1   

12 Torbjörn Ekelund L 1    
13 Aase Jönsson KD 1    

 SUMMA  8 5   
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Omröstningsbilaga 2 - § 252 Efterutdelning 2019, AB 
SvalövsBostäder 
 

 Ledamöter  Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C  1   

2 Teddy Nilsson, ordf SD 1    
3 Jan Zielinski, 2:e vice ordf S  1   

4 Angelie Fröjd, 1:e vice ordf M 1    
5 Ingrid Ekström SD 1    

6 Marie Irbladh C  1   
7 Anneli Persson S  1   

8 Kim Hellström SD 1    
9 Stefan Pettersson M 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    
11 Èmilie Lundgren S  1   

12 Torbjörn Ekelund L 1    
13 Aase Jönsson KD 1    

 SUMMA  8 5   
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Bilaga 1 
 
Kommunstyrelsen den 11 november 2019. Ärende: § 232 -233 Budget 2020, plan 2021 
och 2022. 
 
Särskilt yttrande 
Den 22 augusti fick oppositionen de ekonomiska förutsättningarna för hur majoriteten med 
Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna skall lägga sin 
budget. Utifrån detta material har vi utarbetat en budget som skulle presenteras idag på 
Kommunstyrelsen. Detta underlag har varit vårt arbetsmaterial fram till den 4 november.  
 
Utifrån majoritetens ekonomimodell anser de att de kan komma så pass tätt på 
kommunstyrelsen med så pass stora förändringar som de gjort, och på så sätt kullkasta allt 
vårt arbete med att ta fram en budget för att möte majoritetens budget. 
 
Inte nog med att man väljer att i ett sent läge presentera förändringarna i ett digitalt dokument, 
man väljer även att inte kommentera vilka förändringar man gjort. Detta är totalt ohållbart 
från vår sida. Vi vill därför kraftigt kritisera budgetprocessen utifrån brister i det 
demokratiska arbetssättet. Att få ett nytt budgetunderlag på mindre än en vecka före 
Kommunstyrelsemöte är inte acceptabelt. 
 
Att arbeta med en budget framförallt utifrån hur det ekonomiska läget Svalövs kommun 
befinner sig i, ställer stora krav på transparens och öppenhet. Majoritetens arbetssätt i sin 
ekonomimodell visar stor brist på ekonomiskt demokratisk insyn.  
 
Ändringar som är gjorda är inte informerade för majoriteten. Eftersom vi inte ser vilka 
förändringar som är gjorda, vart pengarna är hämtade, vad det får för konsekvenser ser vi 
det som omöjligt att på den korta tid som ges utarbeta ett komplett budgetförslag. Detta ser 
vi som ett sätt för majoriteten att inte ge oppositionen rätt förutsättningar för att utarbeta 
en budget som skall mötas på lika villkor.    
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