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Dnr -

§ 195 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Föreläggande, begäran om kompletterande handlingar, målnr 10384-19
(Dnr 250-2019, 315-2019)
b) Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö, målnr 3723-19. (Dnr KS 2192019)
c) Halvårsredovisning för Söderåsens miljöförbund, år 2019 (Dnr 34-2019)
d) Söderåsens miljöförbund, 190924 § 89 - Budget 2020 samt flerårsplan
2021-2020 (Dnr 34-2019)
e) Kommunandelar 2020 för ensamkommande barn samt information om
möjligheten att omfördela andelar mellan kommuner inom länet (Dnr
293-2019)
f)

SKL Cirkulär 19:30 - Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning
för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning, SKL
Cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten
för 2019, SKL Cirkulär 19:40 - Budgetförutsättningar för åren 2019–
2022 samt SKL Cirkulär 19:41 - EU:s nya kontrollförordning inom
livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa och
delegationsordning

g) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om Larm,
kommunhuset (Dnr 314-2019)
h) Kommunförvaltningen informerar: Vänortsbesök i samband med
Svalövsmässan samt presentation av nya medarbetare;
handläggare/jurist Fredrik Rosenkvist, vik handläggare/jurist Linda
Huynh och vik nämndsekreterare Sara Rävås.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 196 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-30
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott, 2019-09-24
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2018-11-21
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-02-21
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-03-12
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-04-11
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsBostäder, 2019-05-23
Protokoll årsstämma AB SvalövsBostäder, 2019-05-28
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsLokaler, 2018-11-21
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsLokaler, 2019-02-21
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsLokaler, 2019-04-11
Protokoll styrelsemöte AB SvalövsLokaler, 2019-05-23
Protokoll årsstämma AB SvalövsLokaler, 2019-05-28
Protokoll från samarbetskommittén, nr 4, 2019-08-30
Protokoll från LSR styrelsesammanträde, 2019-08-19
Protokoll från möte med direktionen för Söderåsens miljöförbund, 2019-08-27
Protokoll från möte med direktionen för Söderåsens miljöförbund, 2019-09-24
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 2-2019

§ 197 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ersättare för ombud i Skånes luftvårdsförbund efter Teddy Nilsson
(SD), väljs Claes Hallberg (S).
2. Till ordförande i näringslivsrådet väljs Angelie Fröjd (M).
3. Till vice ordförande i näringslivsrådet väljs Jan Zielinski (S).

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) har i skrivelse daterad 2019-08-26, avsagt sig uppdragen
som ledamot i Familjen Helsingborg, ledamot i 6K samt ombud i Skånes
luftvårdsförbund. Valet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 201908-26. 2019-09-16 valdes Teddy Nilsson (SD) till ombud. Då han tidigare varit
ersättare för ombud, får kommunstyrelsen välja ny ersättare för ombud.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 172
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 164
Avsägelse från Fredrik Jönsson, daterad 2019-08-26

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Skånes luftvårdsförbund
Kommunförvaltningen (MAN, KABD)
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Dnr KS 303-2019

§ 198 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar: 13
januari, 10 februari, 9 mars, 14 april (tisdag), 11 maj, 1 juni, 17 augusti,
14 september, 12 oktober, 16 november och 7 december.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30) följande dagar: 27
januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28
september, 26 oktober, 30 november och 21 december.
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning
som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats.
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att
sammanträdena är offentliga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2020.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i
fullmäktiges arbetsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2019-09-30, § 75, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar:
28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 19 maj, 4 augusti, 1 september, 29
september, 3 november, 24 november och 15 december.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar: 13 januari, 10
februari, 9 mars, 14 april (tisdag), 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 12
oktober, 16 november och 7 december.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30)
följande dagar: 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31
augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december. 2)
Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla,
dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till
ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal
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med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges
sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-30, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen sammanträder 2020 (kl. 13.30)
följande dagar: 13 januari, 10 februari, 9 mars, 14 april (tisdag), 11 maj, 1 juni,
17 augusti, 14 september, 12 oktober, 16 november och 7 december.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30) följande dagar: 27 januari,
24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26
oktober, 30 november och 21 december. 2) Sammanträden ska kungöras dels
genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom personlig kallelse till
ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i
den lokaltidning som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats.
3) l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är
offentliga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr 6-2019

§ 199 Budget 2020, plan 2021 - 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande över kommunstyrelsens ram antas.
2. Inkomna remissvar i övrigt noteras.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år
2020 till 20,74 per skattekrona.

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.

Beslutsunderlag
Remissvar från nämnder

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson
(KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Sara Billquist Selberg (L): 1)
Föreliggande förslag till yttrande över kommunstyrelsens ram antas. 2) Inkomna
remissvar i övrigt noteras.
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Aase Jönssons
(KD), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Sara Billquist Selbergs (L) och Jan
Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Utdebitering av allmän
kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2020 till 20,74 per skattekrona.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(55)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-14

Icke deltagande i beslut
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren deltar ej i beslutet,
vad avser kommunstyrelsens eget beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, AAN)
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Dnr 327-2019

§ 200 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
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande.
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Fredrik Jönssons yrkande.

Icke deltagande i beslut
Sara Billquist Selberg (L) deltar ej i beslutet, vad gäller punkterna 2) och 3).

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
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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:


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.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och
vik nämndsekreterare Sara Rävås.

Beslutsunderlag
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

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Ingrid Ekströms
(SD), Wioletta Kopanska Larssons (SD) och Stefan Petterssons (M) 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.
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Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
yrkande.
Jan Zielinski (S): I första hand: 1) Återremiss för att med jurister utreda
lagligheten att göra denna extrautdelning utifrån anledningen som man anför till.
2) 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. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande.
Sara Billquist Selberg (L): Bifall till Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande, punkt 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, och
finne att kommunstyrelsen avslå det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt
1), och finner att kommunstyrelsen antar det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 1).
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 1).

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy
Nilssons m fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt
2) – 3), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 2) – 3).
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 2) – 3).

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy
Nilssons m fl förslag till beslut. 1 ledamot avstå från att rösta Se
omröstningsbilaga 2.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C): Vi anser att skälen för att medge en extra utdelning i
bolaget inte överensstämmer med gällande lagstiftning, varför vi yrkar avslag
på förslaget. Dessutom bör beslut om utdelning ske i samband med behandling
av årsredovisningen.
Jan Zielinski (S): ”Som anledning att göra en extra utdelning från AB
SvalövsBostäder anger styret i punktform vad pengarna skall användas till. Är
det meningen att punktformer skall genomföras under 2019? Hör inte
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punktinsatserna till den löpande verksamheten inom ramen för nuvarande
budget?
Vi ser det som en uppenbar risk att styret kommer att lägga det till åretsresultat
för att än en gång räkna in engångsintäkter för att öka kommunens resultat.
Vidare ser vi då också att laglighetsprövning bör göras om det blir så att
punktinsatserna med all sannolikhet inte kommer att infrias under innevarande
budgetperiod. Det är två månader och 16 dagar kvar på året. Ett kapitalsvagt
bolag kan inte bygga en massa nya bostäder utan att sälja av från det befintliga
fastighetsbeståndet för att frigöra kapital.”
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Vi anser att skälen för att medge en
extra utdelning i bolaget inte överensstämmer med gällande lagstiftning, varför
vi yrkar avslag på förslaget. Dessutom bör beslut om utdelning ske i samband
med behandling av årsredovisningen”.
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 328-2019

§ 201 Efterutdelning 2019, AB SvalövsLokaler
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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
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
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande.
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Fredrik Jönssons yrkande.

Icke deltagande i beslut
Sara Billquist Selberg (L) deltar ej i beslutet, vad gäller punkterna 2) och 3).

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 samhällsplanering. 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-
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bolagslagen, bolagsordning, ägardirektiv eller årsredovisning för att en
efterutdelning till ägarna enligt ovan kan ske.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Beslutsunderlag
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), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Wioletta
Kopanska Larssons (SD) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 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 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 Marie Irbladh (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl
yrkande.
Jan Zielinski (S): I första hand: Återremiss av ärendet för 1) att invänta
utredningen av AB SvalövsLokaler framtid, 2) att med jurister utreda lagligheten
att göra denna extrautdelning, 3) att utreda och lägga fram en total
konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär att göra en
extrautdelning med 8 miljoner kronor år 2019, samt 4) att utifrån redan tänkta
extra utdelningar med 19 miljoner 2020 och 6 miljoner 2021, utreda och lägga
fram en total konsekvensanalys utifrån bolagets bästa vad det innebär. I andra
hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Sara Billquist Selberg (L): Bifall till Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande, punkt 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, och
finne att kommunstyrelsen avslå det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt
1), och finner att kommunstyrelsen antar det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 1).
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 1).
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Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy
Nilssons m fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 3.

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt
2) – 3), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 2) – 3).
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl förslag till beslut, punkt 2) – 3).

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster och 5 nej-röster, har kommunstyrelsen beslutat att anta Teddy
Nilssons m fl förslag till beslut. 1 ledamot avstå från att rösta Se
omröstningsbilaga 4.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S): ”Än en gång
visar styret sin okunskap gällande långsiktig ekonomisk tänkande genom att
kräva en extrautdelning av AB SvalövsLokaler under 2019 med 8 miljoner
kronor. Engångsintäkter skall fylla upp hålen i resultatet av en ekonomi i fritt fall.
Innan sommaren fanns ett överskott på drygt 6,9 miljoner, vart har dom tagit
vägen? Vidare ligger det tänkta extrautdelningar på ytterligare 19 miljoner under
2020 samt 6 miljoner 2021.
Styret visar på ett kapital på 25 575 592 kronor enligt årsredovisningen 2018 i
bolaget. 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.
På 3 år kommer ni ha urlakat AB SvalövsLokaler med de 33 miljoner i
engångsintäkter. Samtidigt har ni lagt ett utredningsuppdrag gällande bolagets
framtid. Efter denna tömning av bolaget som ni gör vill vi veta vilka
förutsättningar det finns för bolaget att agera marknadsmässigt. Nästa fråga är
om det är rätt ur ett lagligt perspektiv.”
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Extra utdelning i bolaget bör
beslutas i samband med behandlingen av årsredovisningen. Vi avslår därför
förslaget”.

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 KS 297-2019

§ 202 Dataskyddspolicy
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett övergripande plan
beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter, antas.

Sammanfattning av ärendet
För att övergripande beskriva dataskyddsförordningens innebörd och krav på
Svalövs kommuns behandling av personuppgifter behöver en Dataskyddspolicy
fastställas. Vidare krävs en generell kompetenshöjning och enad syn på
definitioner, ansvar och behandling av personuppgifter i enlighet med
dataskyddslagstiftningen.
Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 74, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Dataskyddspolicy för Svalövs
kommun, som på ett övergripande plan beskriver hur organisationen behandlar
personuppgifter antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-30, § 74
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06
Dataskyddspolicy, daterad 2019-09-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett övergripande plan beskriver
hur organisationen behandlar personuppgifter, antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Överförmyndaren
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Räddningschef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklings- och näringslivschef
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren
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Dnr KS 65-2019

§ 203 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enl Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att fastställa Svalövs kommuns
risk- och sårbarhetsanalys daterad 13 september 2019.
2. Fastställandet av Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys får ske
först efter att kommunstyrelsens ordförande har godkänd
registerkontroll.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftning skall kommunen analysera, värdera och sammanställa vilka
extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid och hur dessa kan påverka
den egna verksamheten. Resultatet skall redovisas i en Risk- och
sårbarhetsanalys med krav på redovisning till Länsstyrelsen inom föreskriven
tid.
Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 73, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsens ordförande uppdras att fastställa Svalövs
kommuns risk- och sårbarhetsanalys daterad 13 september 2019. 2)
Fastställandet av Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys får ske först
efter att kommunstyrelsens ordförande har godkänd registerkontroll.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 73
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-24
Förslag Risk- och sårbarhetsanalys
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (SD): 1) Kommunstyrelsens ordförande uppdras att fastställa
Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys daterad 13 september 2019. 2)
Fastställandet av Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys får ske först
efter att kommunstyrelsens ordförande har godkänd registerkontroll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angeli Fröjds yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG)
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Dnr KS 197-2016, BRN 24-2016

§ 204 Samverkansavtal räddningstjänsten
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal tecknas med Räddningstjänsten Syd gällande inre ledning,
räddningscentral.
2. Avtal tecknas med Räddningstjänsten Skåne Nordväst gällande
vakthavande brandingenjör, dykare och samverkansresurser.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har analyserat vilken/vilka samverkanspartners räddningstjänsten
ska välja att samarbeta med i framtiden för yttre och inre ledning. Analysen är
gjord och är presenterad som en SWOT-analys. Resultatet av analysen visar
tydligt att Räddningstjänsten Syds inre ledning, s k ledningscentral, är bäst
organiserad för uppdraget. I det avtal vi tecknar får vi tillgång till fyra personella
resurser för inre ledning vilket ska jämföras med en resurs idag hos
Räddningstjänsten Skåne nordväst.
Vi är dock måna om vårt samarbete inom familjen Helsingborg och vill fortsätta
samverka gällande yttre ledning (Vakthavande brandingenjör i beredskap) och
dykningsresurser med RSNV.
23 april 2018, § 66, beslutade kommunfullmäktige att ett nytt avtal tecknas med
Räddningstjänsten Skåne Nordväst vad avser inre och yttre ledning för
perioden 2018-06-01 till 2019-12-31 och att ett nytt avtal tecknas med
Räddningstjänsten Syd från och med 1 januari 2020 gällande samverkan om
inre ledning. Avtal ska tecknas med båda parter för att säkerställa snabba och
effektivare räddningsinsatser from 1 januari 2020.
Bygg- och räddningsnämnden beslutade 2019-07-18, § 76, att ärendet skulle
tas upp på nästa sammanträde.
Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-08-29, § 91, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Avtal tecknas med Räddningstjänsten Syd gällande inre
ledning, räddningscentral. 2) Avtal tecknas med Räddningstjänsten Skåne
Nordväst gällande vakthavande brandingenjör, dykare och samverkansresurser

Beslutsunderlag
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-08-29, § 91
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-07-18, § 76
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 66
Avtal om samverkan mellan Landskrona stad och Svalövs kommun och
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Avtal om Räddningscentral Syd
SWOT-analys
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Avtal tecknas med Räddningstjänsten Syd gällande inre
ledning, räddningscentral. 2) Avtal tecknas med Räddningstjänsten Skåne
Nordväst gällande vakthavande brandingenjör, dykare och
samverkansresurser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, HAHZ)
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Dnr 168-2019

§ 205 Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2019-09-24, § 48
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2019-09-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Anneli
Perssons (S) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöansvaret 2018 – 2019 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM)
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Dnr 82-2019

§ 206 Organisationsöversyn kultur- och
fritidsverksamheterna
Kommunstyrelsens 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.

Reservationer
Sara Billquist Selberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
(bilaga 1).
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget yrkande.

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.
2. Utredningen skall vid behov föreslå lämpliga förändringar av nämnder
och styrelsers reglementen.
3. Utredningen skall ta fram verksamhetsmässiga och ekonomiska föroch 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.
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- 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 skolresultat.
Förslaget skapar ett sammanhang för olika funktioner inriktade på externt,
långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Vidare lyfts kultur- och fritidsfrågor
till en övergripande kommunstrategisk nivå.
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
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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.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingsstrateg Kristina Prahl
och HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
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) och Aase Jönsson (KD): 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.
Fredrik Jönsson (C): Bifall till Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt 1).
Fredrik Jönsson (C): Ändringsyrkande gällande punkt 2): Förlängd remisstid för
de politiska partierna till den 15 november 2019.
Sara Billquist Selberg (L): Ärendet återremitteras.
Ajournering 14.45 – 15.00.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Sara Billquist Selbergs
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, punkt 1), och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons ändringsyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons ändringsyrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons ändringsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot och 5 nej-röster för, har kommunstyrelsen beslutat att avslå
Fredrik Jönssons ändringsyrkande. 1 ledamot avstår från att rösta. Se
omröstningsbilaga 5.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande, punkt 2), och finner
att kommunstyrelsen antar det.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): ”Den remisstid som givits till de
politiska partierna i denna viktiga fråga är för kort. Vi vill därför utöka den till den
15 november 2019 för att ge alla möjlighet till partipolitiska processer.”
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Politiska partier representerade i kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HSDT, EVTN, NSFV, MSDG, LELE, HAHZ)
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Dnr KS 321-2019, VON 97-2019

§ 207 Justering av avgifter i hemvården
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till nya avgifter för brukare i hemvården antas och gäller från
2020-02-01.

Sammanfattning av ärendet
Sektor Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till justering av avgifter för
brukare i hemvården (Jfr. KF 2012-08-27 § 109, Införande av ersättning enligt
schablontider).
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-09-11, § 86, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till nya avgifter för
brukare i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer har i yttrande, daterat 2019-10-11,
förklarat sig inte ha några synpunkter på underlaget utan ställer sig positiva till
förändringana.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg
Madeleine Moberg.

Beslutsunderlag
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2019-10-11
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 86
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-29
Rapport justering av avgifter i hemvården, daterad 2019-08-29
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-08-29
Komplettering gällande nytt förslag till avgifter, daterad 2019-08-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M), Ingrid Ekströms (SD), Fredrik Jönssons (C), Aase Jönssons
(KD), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Anneli Perssons (S) och Sara Billquist
Selbergs (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till nya avgifter
för brukare i hemvården antas och gäller från 2020-02-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, MAEN, AEWD, JRKH, SARA)
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Dnr KS 471-2012, VON 3a2-2019

§ 208 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
samt schablontider inom vård och omsorg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till riktlinjer socialtjänstlagen samt schablontider för
biståndsbedömning antas.

Sammanfattning av ärendet
Sektor Vård och omsorg har utarbetat ett förslag till nivåsystem för service och
omvårdnad inom hemvården som ska ersätta det nuvarande
ersättningssystemet samt tagit fram förslag till förändring av avgifter för brukare
(kommunfullmäktige 2012-08-27, § 109, Införande av ersättning enligt
schablontider).
Parallellt har ett arbete pågått med att revidera riktlinjer SoL (Socialtjänstlagen)
samt upprätta schablontider för biståndsbedömda insatser. Detta för att
anpassa riktlinjer och schablontider utifrån ovan nämnda nivåsystem, för att
möjliggöra vägledning för handläggarna i att tolka lagparagrafen 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen, rätten till bistånd, men också för att anpassa riktlinjerna till
arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) som är den arbetsmodell
verksamheterna ska jobba enligt.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-08-14, § 72, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till riktlinjer
socialtjänstlagen samt schablontider för biståndsbedömning antas.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer har i yttrande, daterat 2019-10-11,
förklarat sig inte ha några synpunkter på underlaget utan ställer sig positiva till
förändringana.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg
Madeleine Moberg.

Beslutsunderlag
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2019-10-11
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, 72
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-19
Rapport nivåsystem i hemvården, daterad 2019-06-12
Riktlinjer för biståndsbedömning inom vård och omsorg, daterad 2018-04-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Aase Jönssons (KD), Wioletta
Kopanska Larssons (SD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Förslag till riktlinjer socialtjänstlagen samt schablontider
för biståndsbedömning antas.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAMG, SEBO, SARA)
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Dnr 56-2018

§ 209 Avsiktsförklaring Ring Knutstorp – Yttrande till
miljöprövningsdelegationen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande enligt denna
tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019 som sitt eget och uppdrar
till förvaltningen att sända in yttrandet till miljöprövningsdelegationen vid
länsstyrelsen i Skåne län.
2. Vidare uppdras presidiet samt kommunchefen att uppvakta
landshövdingen i ärendet snarast, i syfte att understryka betydelsen av
Ring Knutstorps verksamhet och framtida förutsättningar för
näringslivets utveckling i regionen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog i mars 2018 en avsiktsförklaring om sex punkter som
syftar till att utveckla Ring Knutstorp och det nordvästra hörnet av Svalövs
kommun. Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och är en
viktig aktör som drar många besökare till kommunen.
Genom avsiktsförklaringen visar kommunen sin vilja att stötta Ring Knutstorp
och dess utvecklingsplaner men en förutsättning för att en positiv utveckling av
Ring Knutstorp är att de beviljas miljötillstånd för sin verksamhet.
Länsstyrelsen Skåne har i ett yttrande till miljöprövningsdelegationen framfört
att Ring Knutstorps ansökan bör kompletteras eller avvisas. Bolaget har under
lång tid arbetat med att få ett miljötillstånd och avsatt betydande summor för
ändamålet. Vidare har handläggningen av ärendet dragit ut på tiden med
många olika förfrågningar från länsstyrelsen samt många olika handläggare.
Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att med hjälp av extern part ta
fram ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel.
Den externa parten skall avropas genom befintligt ramavtal samt att
kostnaderna för att ta fram yttrandet får uppgå till maximalt 30 000 kronor och
skall belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. Det 23 augusti
2019 fanns det 325 000 kronor i kommunstyrelsens anslag till förfogande.
Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26, § 168, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part ta fram
ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. Förvaltningens förslag
till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda för antagande i samband med
styrelsens ordinarie sammanträde i september 2019. 2) Kommunstyrelsen
beslutar vidare att val av extern parten skall ske genom avrop från befintligt
ramavtal. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram
ovan nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019.
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Nu föreligger förslag till yttrande, daterat 2019-10-14.
Vd sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2019-10-14
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 170
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 168
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-13, § 56
Länsstyrelsens i Skåne län yttrande, daterat 2019-06-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S),
Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh (C),
Kim Hellström (SD), Stefan Pettersson (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD),
Émilie Lundgren (S) och Sara Billquist Selberg (L): 1) Kommunstyrelsen antar
förvaltningens förslag till yttrande enligt denna tjänsteskrivelse daterad den 14
oktober 2019 som sitt eget och uppdrar till förvaltningen att sända in yttrandet
till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne län. 2) Vidare uppdras
presidiet samt kommunchefen att uppvakta landshövdingen i ärendet snarast, i
syfte att understryka betydelsen av Ring Knutstorps verksamhet och framtida
förutsättningar för näringslivets utveckling i regionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande)
Kommunchef
Administrativ chef
Utvecklings- och näringslivschef
Sektorchefer
AB Motorbanan Ring Knutstorp
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Dnr KS 51-2019

§ 210 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33),
Redovisning av ej besvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisning av ej besvarade motioner per 2019-09-26 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: ”Styrelsen ska två
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och
oktober.”
Totalt bereds 30 motioner, fem av dessa har varit under beredning i över ett år.
Två av dessa fem har dock behandlats av ansvarig remissinstans.
Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej besvarade
motioner godkänns.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 76
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-09-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av
ej besvarade motioner per 2019-09-26 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda organ
Kommunförvaltningen (LELE)
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Dnr 20-2018

§ 211 Svar på motion, Gratis träning för invånare som
fyllt 70 år
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås, med hänvisning till vård och omsorgsnämndens
yttrande, daterat 2019-08-29.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) inkom 2017-11-27 med motionen ”Gratis träning för
invånare som fyllt 70”. I motionen hänvisar Vänsterpartiet till ett projekt i Hörby
Kommun där medborgare över 75 år erbjuds att träna gratis på de lokala
gymmen under en 10-veckors period. Vänsterpartiet yrkar följande:


Vård och omsorgsnämnden alternativt kommunstyrelsen uppdras att
kontakta lokala gym och träningsanläggningar för att förhandla fram ett
bra pris för såväl kommun som den enskilde förmånstagaren för att så
fort som möjligt få så många pensionärer som möjligt i lämplig
motionsform.



Kommunfullmäktige skapar en långsiktig budget för att upprätthålla
friskvård för våra äldre.



Vård och omsorgsnämnden omedelbart inleder mätningar av upplevd
hälsostatus och fortsätter med detta under och efter projektets
genomförande.

Kommunfullmäktige fattade 2017-12-18, § 185: Motionen överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande remitterade 2018-01-05 motionen
till vård- och omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-01-11, § 93, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 93
Ordförandens i vård- och omsorgsnämnden förslag till yttrande, daterat 201908-29
Bilaga, daterad 2019-08-29
Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-01-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-18, § 185
Motion, inkommen 2017-11-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA)
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Dnr KS 212-2018, VON 133-2019

§ 212 Motion; Utred behovsprövningen och planeringen
inom hemtjänsten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13.

Reservation
Sara Billquist Selberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande behovsprövningen
och planeringen inom hemtjänsten.
I motionen föreslår liberalerna följande: Kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en total genomlysning av sektorn Vårdoch omsorg, i syfte att antingen styrka eller dementera siffrorna SKL:s rapport
Öppna jämförelser, och om förbättringsmöjligheter finns, realisera dessa.
Frågeställningar att besvara utredningen ska ligga i linje med förda
resonemang.
Kommunfullmäktige fattade 2018-08-27, § 124, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-19 motionen till vård- och
omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-08-14, § 78, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-13, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13.
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 188, följande beslut: 1) Ärendet
bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 188
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, § 78
Svar på motion, daterad 2019-08-13
Remitteringsbeslut, daterad 2018-09-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 124
Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-07-26
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Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses
besvarad, med hänvisning till vård och omsorgsnämndens yttrande, daterat
2019-08-13.
Sara Billquist Selbergs (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds och Sara Billquist Selbergs
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

37(55)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-14

Dnr KS 52-2019, VON 72-2019

§ 213 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-01-22 med motionen ”Inrätta en kommunal
fixartjänst”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:
Att vård och omsorgsnämnden får uppdraget att undersöka möjligheterna att
inrätta denna fixartjänst. Gärna i samarbete med daglig verksamhet och
arbetsmarknadsenheten.
Kommunfullmäktige fattade 2019-02-25, § 34, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen remitterades 2019-08-08 av kommunstyrelsens ordförande till vårdoch omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-09-11, § 92, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-11, § 92
Yttrande, daterat 2019-08-28
Remitteringsbeslut, 2019-08-08
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 34
Motion, inkommen 2019-01-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses
besvarad, med hänvisning till vård och omsorgsnämndens yttrande, daterat
2019-08-29.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA)
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Dnr KS 186-2019, SN 55-2019

§ 214 Motion, Etableringslån
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande,
daterat 2019-09-20.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion, daterad 2019-06-03,
avseende etableringslån som rör perioden mellan det att Migrationsverkets
ersättning upphör och ersättning från Försäkringskassan inträder.
I motionen yrkas följande:
-

Att socialnämnden får uppdraget att införa en lämplig form för
etableringslån istället för försörjningsstöd under denna glapperiod i
Svalövs kommun.

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-17, § 118, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande har 2019-08-08 remitterat motionen till
socialnämnden för yttrande.
Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2019-09-20.
Socialnämnden fattade 2019-09-01, § 141, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2019-09-20, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till
socialnämndens yttrande, daterat 2019-09-20.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialsekreterare Edin Limani.

Beslutsunderlag
Yttrande från ordförande, daterat 2019-09-20.
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Kommunfullmäktigesprotokoll 2019-06-17, § 118
Motion, daterad 2019-06-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses
besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande, daterat 2019-09-20.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Motionären
Kommunförvaltningen (MLLG, SARA)
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Dnr 136-2019, 121-2019

§ 215 Extra ekonomisk uppföljning gällande
bildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 175, bl a följande beslut: 1)
Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning avseende
Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 oktober. Denna rapport
skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens
ordinarie sammanträde i december 2019. 2) Bildningsnämnden skall lämna en
extra ekonomisk uppföljning avseende Bildningsnämndens ekonomiska
ställning per den 30 november. Denna rapport skall vara kommunstyrelsen
tillhanda senast i samband med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i
januari 2020. 3) Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning
avseende Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 december.
Denna rapport skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband med
kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i februari 2020. 4)
Bildningsnämnden uppdras att analysera utfallet av 2019 års underskott per
den 31 juli 2019. Bildningsnämndens analys skall vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 14 oktober 2019.
Bildningsnämndens resultat förändrades med flera miljoner från ett positivt
resultat i maj till ett underskott på 1,5 miljoner kronor vid delårsbokslutet i juli.
Analys av resultatet per sista juli visar att resultatet beror till största del på att 70
% av alla semesterersättningskostnader faller ut under juni-juli medan budgeten
är fördelad i tolftedelar. Detta medför att resultatet förändrats med 2,3 miljoner
kronor från maj till juni. Även faktorer så som att några statsbidrag inte tagits
höjd för i perioden samt en osäkerhet kring elevantalet i juli månad medför till
en försämring av resultatet.
Bildningsnämnden fattade 2019-10-10, § 74, följande beslut: 1) Analys av
utfallet avseende 2019 års underskott, per den 31 juli 2019 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlquist.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2019-10-10, § 74
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-03
Kommunstyrelses protokoll 2019-09-16, § 175
Delårsrapport för Svalövs kommun per den 31 juli, daterat 2019-09-12
Förslagsskrivelse daterad den 11 september 2019
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Redovisningen godkännes.

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

Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, JNTZ, AAN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 25-2019

§ 216 Lokalanskaffning avseende särskilt boende,
trygghetsboende och administrationslokaler
(Lantlyckan) – remiss till samhällsbyggnadsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen remitterar förslaget att uppföra ett särskilt boende
med mera på kvarteret Lantlyckan enligt alternativ C i bifogat
illustrationsförslag daterat den 20 juni 2019 till
samhällsbyggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunstyrelsen ger ovan nämnda nämnder i uppdrag att även yttra
sig över de beslutspunkter som återfinns i kommunstyrelsen beslut §
186/2019 samt kommunfullmäktiges beslut § 143/2019.
3. Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas yttrande i frågan skall
vara styrelsen tillhanda senast den 24 oktober 2019.
4. Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett extra sammanträde den 28
oktober klockan 16.00 med anledning av detta ärende.

Sammanfattning av ärendet
En ständigt återkommande och aktuell trend i hela landet handlar om att
Sverige på sikt får en allt äldre befolkning. Vård och omsorg inom Svalövs
kommun har de senaste åren sett volymökningar som utöver demografiska
faktorer som även beror på en tidigare utskrivning från sjukhus samt en ökad
vårdtyngd hos brukare.
Antalet personer över 80 år förväntas minska något under de närmaste åren för
att närmare år 2030 öka igen. Då denna åldersgrupp är den som är i störst
behov av kommunal omsorg typ hemtjänst och plats på särskilt boende,
kommer innebära att behovet av lokaler för hemtjänsten och för särskilt boende
inte kommer att räcka till. En åldrande befolkning ställer också höga krav på att
lokalerna är anpassade för de behov som finns och kommer att uppstå på
längre sikt.
I lokalförsörjningsprogrammet för Svalövs kommun beslutat i Kommunstyrelsen,
2018-04-09 har identifierats behov av att bygga lägenheter för bl.a. särskilt
boende. En bra kombination till särskilt boende är att bygga trygghetsboende.
Trygghetsboende är till för personer över 65 år på den ordinarie
bostadsmarknaden som har behov av mer trygghet och social gemenskap, men
som är för friska för särskilt boende. Det finns samordningsvinster att de båda
boendeformerna förläggs samlat. Exempelvis att man delar på gemensamma
ytor och kök.
Bedömningen idag är ett framtidsbehov av ca 40 platser för särskilt boende och
ca 20 platser för trygghetsboende.
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Behovet av framtida administrationslokaler bör även beaktas då kommunhuset
idag är rejält trångbott. Antagandet idag är ett behov av ca 15-20
kontorsplatser. Om befolkningsutveckling fortsatt sker enligt prognoser kan
självklart nya verksamheter behöva tillkomma och ställa krav på än fler nya
kontor och faciliteter.
För att framtidssäkra behovet mer i detalj för särskilt boende, trygghetsboende
och administrationslokaler tar förvaltningen fram en programhandling.
Målsättningen med programhandlingen är att redovisa verksamhetskrav och
tekniska krav. Programhandlingen omfattar en beskrivande del som innehåller
lokalförteckning, krav på teknisk standard och samband samt en programskiss
som redovisar förslag till fysisk lösning.
Även ett beslutsunderlag tas fram med hyreskostnad av lokalerna och
tidsaspekt för förhyrning.
Programhandlingen tas fram av en representativ sammansatt arbetsgrupp.
Placeringen av denna nybyggnad/lokaler görs på den strategiskt viktiga
fastigheten Kv. Lantlyckan i stationsnära läge i Svalövs tätort.
Kv. Lantlyckan kommer vara en viktig ”motor” för fortsatt tillväxt inom
kommunen. December 2021 startar pågatågstrafiken med ny station i bl.a.
Svalöv. Inom fastigheten kommer förutom kommunal service, bostäder med
olika upplåtelseformer och kommersiella lokaler uppföras.
Stor efterfrågan finns idag från olika exploatörer att vilja var med att exploatera
denna fastighet. Kommunen har idag markanvisningsavtal med en exploatör.
Avsikten är att teckna hyresavtal med exploatör/hyresvärd efter markförsäljning
inom kv. Lantlyckan innan denna byggnad är uppförd. Efter rådgivning med
upphandlingsjurist finns det olika tillvägagångssätt som är möjliga att
genomföra för att kommunen ska fullgöra sina skyldigheter enligt LOU. Ett
exempel är att kommunen genomför upphandlingen och sedan överlåter
byggentreprenadkontraktet till den tilltänkta hyresvärden.
Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 31, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram programhandling för
lokalanskaffning via förhyrning i nybyggnad inom kv. Lantlyckan avseende
särskilt boende, trygghetsboende och administrationslokaler. 2)
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
hyresavtal och upplägg för upphandling.
Kommunstyrelsen föreslog, 2019-09-16, § 186, kommunfullmäktige att fatta
följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se
illustrationsförslag skisser daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt
”Program kommunala verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för
framtagande av förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling
avseende Svalövs kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av särskilt
boende, trygghetsboende samt administrationslokaler. 2) Kommunfullmäktige
godkänner principerna till hyresavtalsutkast enligt bilaga. 3) Kommunen
genomför upphandling enligt LOU avseende byggentreprenaden.
Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas till exploatör/hyresvärd.
Kontraktet ska innehålla option om möjligt kommunalt förvärv (senast) 2 år efter
utfärdandet av produktionens slutbevis. 4) Kommunfullmäktige uppdrar till
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förvaltningen att starta upprättandet av förfrågningsunderlag inför
byggentreprenadupphandlingen. 5) Kommunfullmäktige beslutar att
förvaltningen ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd
enligt redovisade punkter i denna skrivelse pkt 1. 6) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet. 7) Vård- och
omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för verksamheternas kostnader
inför tecknandet av samarbetsavtalet. 8) Kommunförvaltningen uppdras
inarbeta kostnaderna i förslagen till remissvaren avs Budget 2020, plan 2021 –
2022.
Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 143, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras för framtagande av förslag till plan över hela Lantlyckan, kalkyl
för projektet gällande HSB/Midroc tas fram samt framtagande av förslag på ett
bättre utnyttjande av denna del av fastigheten med bl a fler lägenheter.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 143
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 186
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-19
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-11, § 31
Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Sara Billquist
Selberg (L): 1) Kommunstyrelsen remitterar förslaget att uppföra ett särskilt
boende med mera på kvarteret Lantlyckan enligt alternativ C i bifogat
illustrationsförslag daterat den 20 juni 2019 till samhällsbyggnadsnämnden
samt vård- och omsorgsnämnden. 2) Kommunstyrelsen ger ovan nämnda
nämnder i uppdrag att även yttra sig över de beslutspunkter som återfinns i
kommunstyrelsen beslut § 186/2019 samt kommunfullmäktiges beslut §
143/2019. 3) Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas yttrande i
frågan skall vara styrelsen tillhanda senast den 24 oktober 2019. 4)
Kommunstyrelsen beslutar att kalla till ett extra sammanträde den 28 oktober
klockan 16.00 med anledning av detta ärende.

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

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAN, JBN, MAMG, MLLG, HSDT, HAHZ, SARA)
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Dnr 337-2019

§ 217 Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp AB (NSVA) - Perstorps kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att Perstorps
kommun går in som delägare i NSVA AB.
2. Förslaget till reviderat aktieägaravtal godkännes.
3. Ombudet, eller dess ersättare, för kommunens aktier ges som
instruktion att vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps
kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB (NSVA).
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts
möjlighet att ta ställning.
I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen.
Följande villkor erbjuds Perstorps kommun för att kunna antas som ny delägare
i NSVA:
1.
Perstorps kommun ”köper in sig” med 1 mnkr i aktiekapital genom
en riktad nyemission.
2.

Befintligt aktieägaravtal för NSVA revideras i följande delar:

-

Perstorps kommun blir ny part och delägare i NSVA.

delägare.

Samtliga sju kommuner har ett aktieägande med 1/7 * 100 % per

Bilaga A; Perstorp läggs till i aktiefördelningen med 1000 aktier à
1000 kronor vilket medför att nytt totalt aktiekapital blir 7 mnkr.
-

Nytt avtal upprättas i sex (7) exemplar.

3.
Perstorps kommun betalar sin andel av startkostnaden för NSVA
med 176.378 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande delägare.
Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala
inflytandet.
Ett delägande av NSVA för Perstorps kommun är helt i linje med detta syfte.
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Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds
(M) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs
kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att Perstorps kommun går in
som delägare i NSVA AB. 2) Förslaget till reviderat aktieägaravtal godkännes.
3) Ombudet, eller dess ersättare, för kommunens aktier ges som instruktion att
vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Perstorps kommun erbjuds
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns ombud med ersättare
NSVA
Perstorps kommun
Samtliga nuvarande ägarkommuner
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MSDG)
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Dnr 338-2019

§ 218 Ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning
för NSVA AB godkännes.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att Perstorps kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv och
Bolagsordning.
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas
fullmäktigeförsamlingars godkännande.
Frågan har hanterats på bolagets Ägarsamråd under åren 2017-2019, samt på
TED (Teknisk Ekonomisk Delegation där kommunernas kontaktpersoner deltar)
under 2017 och några smärre justeringar föreslås enligt nedan.
Ägardirektivet
6. Ekonomiska och finansiella mål
Tillägg av att bolaget ska tillhandahålla aktuella anskaffningsvärden samt
bokförda värden för anläggningstillgångar.
8. Delägarkommunernas insyns- och informationsrätt
Tillägg av att delägarkommunerna ska utse tjänstepersoner som
kontaktpersoner till NSVA samt hur arbetet ska bedrivas.
9. Löpande delägarråd
Justering av att samråd med delägarkommunerna ska ske minst tre gånger per
år samt tillägg av vad som ska behandlas på det ekonomiska samrådet.
Bolagsordningen
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Hänvisning till den kommunala kompetensen i kommunallagen har justerats till
den nya kommunallagen från 2017 (2017:725).
§ 7 Styrelsen
Tillägg med formuleringen att bolagets styrelse äger rätt att adjungera personer
med särskild kompetens inom bolagets verksamhetsområde samt att bolagets
verkställande direktör inte får vara ledamot eller suppleant i styrelsen.
§ 11 Ärenden på årsstämman
Tillägg att val av revisor och revisorssuppleant samt anmälan av respektive
delägares fullmäktigeförsamlingars val av styrelse, ordförande samt
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lekmannarevisorer med suppleanter sker i förekommande fall, det vill säga när
det är aktuellt.
I samband med översynen har andra mindre redaktionella ändringar/språkliga
justeringar gjorts, bland annat är ordet ersättare utbytt mot suppleant och
förkortningen ”va-” skrivs nu med versaler (”VA-”).

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2019-10-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande
förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB
godkännes.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns ombud med ersättare
NSVA
Perstorps kommun
Samtliga nuvarande ägarkommuner
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

49(55)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-14

Dnr 1-2019

§ 219 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
2019-08-29 – 09-30.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201910-14.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Omröstningsbilaga 1 - § 200 Efterutdelning 2019, AB
SvalövsBostäder
Ledamöter
Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson, ordf
Jan Zielinski, 2:e vice ordf
Angelie Fröjd, 1:e vice ordf
Ingrid Ekström
Marie Irbladh
Anneli Persson
Kim Hellström
Stefan Pettersson
Wioletta Kopanska Larsson
Èmilie Lundgren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Sara Billquist Selberg, tjg ers för T Ekelund
13 Aase Jönsson
SUMMA
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Ja
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SD
S
M
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C
S
SD
M
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S
L
KD

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Omröstningsbilaga 2 - § 200 Efterutdelning 2019, AB
SvalövsBostäder
Ledamöter
Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson, ordf
Jan Zielinski, 2:e vice ordf
Angelie Fröjd, 1:e vice ordf
Ingrid Ekström
Marie Irbladh
Anneli Persson
Kim Hellström
Stefan Pettersson
Wioletta Kopanska Larsson
Èmilie Lundgren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Sara Billquist Selberg, tjg ers för T Ekelund
13 Aase Jönsson
SUMMA
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Omröstningsbilaga 3 - § 201 Efterutdelning 2019, AB
SvalövsLokaler
Ledamöter
Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson, ordf
Jan Zielinski, 2:e vice ordf
Angelie Fröjd, 1:e vice ordf
Ingrid Ekström
Marie Irbladh
Anneli Persson
Kim Hellström
Stefan Pettersson
Wioletta Kopanska Larsson
Èmilie Lundgren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Sara Billquist Selberg, tjg ers för T Ekelund
13 Aase Jönsson
SUMMA
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Omröstningsbilaga 4 - § 201 Efterutdelning 2019, AB
SvalövsLokaler
Ledamöter
Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson, ordf
Jan Zielinski, 2:e vice ordf
Angelie Fröjd, 1:e vice ordf
Ingrid Ekström
Marie Irbladh
Anneli Persson
Kim Hellström
Stefan Pettersson
Wioletta Kopanska Larsson
Èmilie Lundgren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Sara Billquist Selberg, tjg ers för T Ekelund
13 Aase Jönsson
SUMMA
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Omröstningsbilaga 5 - § 206 Organisationsöversyn kultur- och
fritidsverksamheterna
Ledamöter
Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson, ordf
Jan Zielinski, 2:e vice ordf
Angelie Fröjd, 1:e vice ordf
Ingrid Ekström
Marie Irbladh
Anneli Persson
Kim Hellström
Stefan Pettersson
Wioletta Kopanska Larsson
Èmilie Lundgren

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Sara Billquist Selberg, tjg ers för T Ekelund
13 Aase Jönsson
SUMMA
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