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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 16.51 
Ajournering: 14.26 – 14.41 
Ajournering: 15.13 – 15.35 
 

Beslutande Fredrik Jönsson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S) 
Angelie Fröjd (M), vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD) tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Johan Wigrup (C) 
Hans Lindström (SD) 
Annie Karlsson (S) 
Mats Hannander (SD) 
Krister Olsson (S) 
Sara Billquist Selberg (L) 
Anna Berg von Linde (M) 
 
Marika Jardert (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V), insynsplats 
Kjell Stjernholm (MP), insynsplats 
Linn Alenius Wallin (FI), insynsplats 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Louise Linde, tf administrativ chef 
Jan Tingecz, tf ekonomichef 
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 142-151 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Mikael Lindberg, socialchef 
Katarina Borgstrand, näringslivs- och utvecklingschef 
Cecilia Hagström, HR-chef §§ 151-155 
 
Ann Pettersson (M), kommunfullmäktiges ordförande  
Pernilla Ekelund (L), valnämndens före detta ordförande, §§ 142-143 
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Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-08-13, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 142 - 162 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-08-12 

Anslaget under tiden 2019-08-14 – 2019-09-04 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 142 Beslutad ärendelista 

§ 143 Information ................................................................................................. 4 
§ 144 Protokoll ..................................................................................................... 5 
§ 145 Avsägelser och val .................................................................................... 6 
§ 146 Ansökan om partistöd 2019 ...................................................................... 7 
§ 147 Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för kommunstyrelsen .................. 8 
§ 148 Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs kommun .................. 9 
§ 149 Firmateckning för kommunens in- och utbetalningar samt delegation, 

indrivning av fordringar ............................................................................ 10 
§ 150 Beslut om firmateckning samt rätt att underteckna skuld- och 

borgensförbindelser ................................................................................. 13 
§ 151 Extra ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 - 

Bildningsnämnden ................................................................................... 15 
§ 152 Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt utseende av 

kommunalråd m m ................................................................................... 16 
§ 153 Förslag till reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald 

(insynsplatser) enligt kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28) ..... 18 
§ 154 Återkallelse av uppdrag i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 20 
§ 155 Kostnadsfri vaccination för anställda i Svalövs kommun ........................ 22 
§ 156 Fokus sysselsättning – att stärka samordning och strategi mellan 

arbetsmarknad och näringsliv ................................................................. 24 
§ 157 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS (lagen (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) .................................................. 26 
§ 158 Utökning av dagverksamhet för personer med demenssjukdom ........... 28 
§ 159 Införande av parkeringsövervakning ....................................................... 30 
§ 160 Revidering av ungdomsrådets reglemente ............................................. 32 
§ 161 Motion, Underlätta för barn och unga att tillfälligt låna sport- och 

fritidsutrustning ........................................................................................ 33 
§ 162 Delegationsbeslut .................................................................................... 34 
 
Ärendet "Lokalanskaffning avseende särskilt boende, trygghetsboende och 
administrationslokaler" utgick vid sammanträdet.  
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Dnr - 

§ 143 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Valnämndens f d ordförande och nämndsekreterare Louise Linde 
informerar om genomförandet av EU-valet. 

b) Socialchef Mikael Lindberg informerar om lagstiftning gällande 
barnkonventionen. 

c) Prel befolkningsstatistik per 2019-04-30 och 2019-05-31 (Dnr 73-2019) 

d) Beslut överklagbarhet rörande gåva till personal på Solgården (Dnr 
VON 1-2019) 

e) Överklagat beslut om förvärvstillstånd för fastigheten Billeberga 31:1, 
Jordbruksverket (Dnr 21-2019) 

f) SKL Cirkulär 19:27 - Kammarrättens dom 7173-18 om 
sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov samt SKL Cirkulär 19:31 
- Regelverk och ränta för RIPS samt bilaga om ändringar i RIPS med 
anledning av ändrade redovisningsregler 

g) Förvaltningen informerar: 1. Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar 
om meritvärden och resultat för läsåret 2018/2019. 2. Kommunchef 
Stefan Larsson informerar om att förvaltningen varit i kontakt med polis 
och räddningstjänst angående sprängningen i Landskrona den 7 
augusti och att förvaltningen fortsatt följer händelseutvecklingen.   

 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(34) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 144 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från möte med Söderåsens miljöförbunds direktion 2019-06-11 
Protokoll från bolagsstämma med LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
2019-05-21 
Protokoll från Sydvatten AB Årsstämma 2019-05-27 
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde i Sydvatten AB 2019-05-27 
Protokoll från Årsstämma för NSVA 2019-05-09 
Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för NSVA, 2019-
05-09 
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Dnr 2-2019 

§ 145 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Valet av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Sara Billquist 
Selberg (L) bordläggs. 

Reservation 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Selberg (L) har i skrivelse daterad 2019-06-16 avsagt sig 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Avsägelsen 
godkändes av kommunstyrelsen 2019-06-17, § 140, samtidigt som fyllnadsvalet 
bordlades.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Valet av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskotts 
efter Sara Billquist Selberg (L) bordläggs.  

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C): Ärendet avgörs vid dagens 
sammanträde.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons förslag till beslut.   

Protokollsanteckning  

Inkommen protokollsanteckning från Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C), 
se bilaga.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE) 
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Dnr 273-2018 

§ 146 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Vänsterpartiets ansökan om partistöd 2019 är komplett. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 54, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd 
med 26 598 kr.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 54 
Vänsterpartiets ansökan om partistöd 2019, inkommen 2019-06-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Vänsterpartiet 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 121-2019 

§ 147 Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för 
kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för kommunstyrelsen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2109-05-31 för 
kommunstyrelsens verksamhet.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 52, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för kommunstyrelsen 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 52 
Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för kommunstyrelsen, daterad 2019-06-
24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för 
kommunstyrelsen godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

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

§ 148 Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs 
kommun  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs kommun godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs 
kommun.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 53, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs kommun 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 53 
Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs kommun, daterad 2019-06-
28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för 
kommunstyrelsen godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, JNTZ, AAN) 
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Dnr 176-2019 

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

Kommunstyrelsens 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 ekonomichef Jan Tingecz upphör vid 
anställningens upphörande, dock senast 2020-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-03, § 128, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut, 2017-04-10, § 59, bemyndigas Jan Bengtsson, 
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, 2017-04-10, § 59, medges rätt för Jan Bengtsson, 
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, 
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utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m.m). 4) Samtliga 
bemyndiganden gäller fr o m 2019-06-10 och tills vidare. Bemyndigandet för 
Jan Bengtsson upphör dock 2019-07-31. 

Mot bakgrund av rekrytering av tf ekonomichef Jan Tingecz, får tidigare fattade 
beslut tas om. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 55, kommunstyrelsen fatta 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 
ekonomichef Jan Tingecz upphör vid anställningens upphörande, dock senast 
2020-01-31. 

Beslutsunderlag 

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 

Teddy Nilsson (SD): 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, 
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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 ekonomichef Jan Tingecz upphör vid 
anställningens upphörande, dock senast 2020-01-31. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

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

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

Kommunstyrelsens 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-17, § 141, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens beslut från november 2018 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 från november 
2018 ändras på så vis att kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig 
med kontrasignation av antingen ekonomichef Jan Bengtsson 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 den 1 juli 2019 och under förutsättning av kommunfullmäktige väljer 
Teddy Nilsson som kommunstyrelsens ordförande respektive Angelie Fröjd 
som kommunstyrelsens vice ordförande. 

Mot bakgrund av rekrytering av tf ekonomichef Jan Tingecz, får tidigare fattade 
beslut tas om. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 56, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 141, ändras på så vis att 
viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall å 
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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 

Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 56 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 141 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 215 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 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. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (TYNN, AEFD, SNLN, JBN, JNTZ, AAN, MAN) 
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Dnr: KS 136-2019, BIN 195-2019 

§ 151 Extra ekonomisk uppföljning per den sista maj 
2019 - Bildningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Extra ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2019, §105, att Bildningsnämnden 
skall lämna en extra ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Uppföljningen 
skall redovisa Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 
och överlämnas till kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Bildningsnämnden fattade 2019-07-29, § 45, följande beslut: 1) Ekonomisk 
uppföljning per den sista maj 2019 godkänns och redovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-07-29, § 45 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-14 
Ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019, daterad 2019-06-14 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 105 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Èmilie Lundgren (S): Extra 
ekonomisk uppföljning per den sista maj 2019 godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar 
i enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, JEMS, LELE) 
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Dnr 187-2019 

§ 152 Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt 
utseende av kommunalråd m m 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
antas att gälla fr o m 2019-09-01. 

2. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar 
för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsen, antas att 
gälla fr o m 2019-09-01. 

3. Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 
kap 2 § första stycket, återkallas per den 2019-08-30 

4. Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska därefter i 
enlighet med kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 1), vara 
kommunalråd, fr o m 2019-09-01. 

5. Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o 
m 2019-09-01. 

6. Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase Jönsson (KD), 
med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, fr o m 
2019-09-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av nya majoritetsförhållanden, föreslås vissa revideringar av 
kommunstyrelsens reglemente m m. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 59, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla fr o m 2019-09-01. 2) 
Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för 
förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 
2019-09-01. 3) Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med 
Kommunallagen 4 kap 2 § första stycket, återkallas per den 2019-08-30. 4) 
Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska därefter i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 1), vara kommunalråd, fr o m 
2019-09-01. 5) Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o m 
2019-09-01. 6) Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase 
Jönsson (KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, 
fr o m 2019-09-01. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 59 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
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Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 181 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 38 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-20, § 20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen antas att gälla fr o m 2019-09-01. 2) Föreliggande reviderade 
tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda i Svalövs 
kommun, avs kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 2019-09-01. 3) Samtliga 
uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 kap 2 § första 
stycket, återkallas per den 2019-08-30 4) Kommunstyrelsens ordförande och 
förste vice ordförande ska därefter i enlighet med kommunstyrelsens 
reglemente, § 31, punkt 1), vara kommunalråd, fr o m 2019-09-01. 5) 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o m 
2019-09-01. 6) Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase 
Jönsson (KD), med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, 
fr o m 2019-09-01. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsens 
beslutar i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 251-2019 

§ 153 Förslag till reviderade Bestämmelser om 
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt 
kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet remitteras till samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 31 augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet 

För att effektivisera nämnds- och styrelsesammanträden, förslår den nya 
majoriteten förändringar i Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald 
(insynsplatser) enligt kommunallagen 4 kap 23 §. 

Idag har partier som inte av egen kraft, eller genom valsamverkan, är 
representerade i nämnden/styrelsen närvarorätt, rätt att yttra sig, rätt att 
anteckna sin mening till protokollet. Majoriteten menar att det för att tillförsäkra 
dessa mindre partier just insyn, är tillräckligt med närvarorätt. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 60, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderade Bestämmelser om 
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS 
2017:725) 4 kap 28 § antas att gälla fr o m 2019-09-01. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 60 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt 
kommunallagen 4 kap 23 § 
Förslag till Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Aase Jönsson 
(KD), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M), Angelie Fröjd (M), Jenny Ulfvin 
och Jan Zielinski (S): Ärendet remitteras till samtliga partier representerade i 
kommunfullmäktige, remissvaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 31 augusti 2019 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar 
i enlighet med detta.   
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 250-2019 

§ 154 Återkallelse av uppdrag i AB SvalövsBostäder och 
AB SvalövsLokaler 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samtliga uppdrag för styrelseledamöter och -suppleanter i AB 
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler återkallas. 

2. Avgående styrelser i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler skall i 
enlighet med aktivbolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 §, kalla till 
extra bolagsstämmor under september månad 2019.  

3. Ombudet för Svalövs kommun (eller ersättaren för denne) skall vid de 
extra bolagsstämmorna framlägga valen gjorda av kommunfullmäktige i 
Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av ny politisk majoritet finns det anledning att återkalla 
uppdragen för styrelseledamöter och – suppleanter i AB SvalövsBostäder och 
AB SvalövsLokaler. 

Nya val får förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 
2019. Det skall därefter omedelbart kallas till extra bolagsstämmor. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-07-29, § 61, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samtliga uppdrag för 
styrelseledamöter och -suppleanter i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler återkallas. 2) Avgående styrelser i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler skall i enlighet med aktivbolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 
§, kalla till extra bolagsstämmor under september månad 2019. 3) Ombudet för 
Svalövs kommun (eller ersättaren för denne) skall vid de extra 
bolagsstämmorna framlägga valen gjorda av kommunfullmäktige i Svalövs 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 61 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Bolagsordningar för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Samtliga uppdrag för styrelseledamöter och -
suppleanter i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler återkallas. 2) 
Avgående styrelser i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler skall i 
enlighet med aktivbolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 §, kalla till extra 
bolagsstämmor under september månad 2019. 3) Ombudet för Svalövs 
kommun (eller ersättaren för denne) skall vid de extra bolagsstämmorna 
framlägga valen gjorda av kommunfullmäktige i Svalövs kommun. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 246-2019 

§ 155 Kostnadsfri vaccination för anställda i Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Samtliga anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfri 
influensavaccination under 2019-2020 som en skattefri förmån. 
 

2. För personal där vaccination mot Hepatit B är motiverat av tjänsten 
enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska erbjuds detta kostnadsfritt som 
en skattefri förmån under 2019-2020. 
 

3. Kostnaden för de anställdas vaccinationer 2019-2020 finansieras av 
kommunstyrelsens centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 
 

4. Förvaltningen uppdras att utreda möjligheten att i framtiden 
administrera skattepliktiga vaccinationer via förmånsportalen.  
Utredningen skall föredras för kommunstyrelsen senast mars 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Influensa 
Säsongsinfluensan orsakar varje år sjukskrivningar bland kommunens 
medarbetare och medför en stor smittorisk för barn och äldre inom skola, 
barnomsorg, vård och omsorg. Via sjukstatistiken kan vi konstatera att sjuktalen 
är som högst under januari och februari, vilket sammanfaller med 
influensaperioden. 
 

Genom att erbjuda kostnadsfri vaccination mot influensan torde antalet 
sjukdagar hos de anställda kunna minska, samtidigt som även smittorisken för 
elever och brukare minskar.  
 

Hepatit  
Medarbetare inom vård & omsorg löper särskild risk för blodsmitta vid 
kontakt med blod genom stick/skärskador från ett blodförorenat föremål eller 
genom stänk av blod eller blodblandad kroppsvätska på skadad hud eller 
slemhinnor. Tillbud kan innebära en risk för överföring av blodsmittor som 
hepatit B och hepatit C.  
 

Det finns i dagsläget ingen möjlighet att vaccinera mot Hepatit C, men 
vaccination mot Hepatit B kan ges som en skattefri förmån till de anställda som 
löper särskild risk för smitta i tjänsten. 
 

Även anställda som inte löper risk för blodsmitta kan erbjudas vaccination mot 
Hepatit B, och även Hepatit A, men som en skattepliktig förmån om inte särskild 
risk på grund av tjänsten föreligger. 
 

Kostnaden för de anställdas vaccinationer under 2019-2020 föreslås finansieras 
av kommunstyrelsens centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 
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Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD), Anneli Persson (S), Ingrid Ekström (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) 
Samtliga anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfri influensavaccination 
under 2019-2020 som en skattefri förmån. 2) För personal där vaccination mot 
Hepatit B är motiverat av tjänsten enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska 
erbjuds detta kostnadsfritt som en skattefri förmån under 2019-2020. 3) 
Kostnaden för de anställdas vaccinationer 2019-2020 finansieras av 
kommunstyrelsens centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 4) Förvaltningen 
uppdras att utreda möjligheten att i framtiden administrera skattepliktiga 
vaccinationer via förmånsportalen. Utredningen skall föredras för 
kommunstyrelsen senast mars 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Sektorschefer 
HR-chef 
Ekonomichef 
Cesam 
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Dnr KS 154-2019, SN 48-2019 

§ 156 Fokus sysselsättning – att stärka samordning och 
strategi mellan arbetsmarknad och näringsliv  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Satsningen” Fokus Sysselsättning – att stärka samordning och strategi 
mellan arbetsmarknad och näringsliv” - i enlighet med promemoria 
daterad 12 juli 2019 ska genomföras under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut om finansiering i budget 2020 med plan 
2021 och 2022. 

2. Grundprincipen ”Sysselsättning först” ska styra arbetet inom 
försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns arbete inom sysselsättning och arbetsmarknad har 
utvecklats mycket under de senaste åren. Arbetsmarknadsenheten (AME) blev 
2017 en del av enheten för Arbete, integration och välfärd. Samtidigt har 
arbetsmarknadsfrågorna knutits närmare kompetensförsörjningsfrågorna för att 
dels kunna få fler i sysselsättning och dels kunna främja näringslivets 
utveckling.  

Genom stöd från Finsam startades i mars 2017 samverkansprocessen 
Kompetensförsörjning i Svalöv (KompiS) där en metod för att arbeta i nära 
dialog med kommunens företag tagits fram och samverkan mellan olika parter 
fördjupats.  

Flera trender och förändringar i vår omvärld påverkar situationen för 
arbetsmarknadsområdet. Bland annat måste Svalövs kommun förhålla sig till 
reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt det förslag som finns läggs 
kontoret i Landskrona ner. Troligt är att de kommuner som i detta skede agerar 
proaktivt och stärker sin kapacitet, på alla nivåer, gällande 
arbetsmarknadsfrågorna, kommer stå bättre rustade att hantera dessa 
förändringar.  Detta gäller också för den lågkonjunktur som sannolikt kommer 
och som kommer att öka trycket på ekonomiskt bistånd.  

Förvaltningens slutsats är att Svalövs kommun behöver förstärka och utveckla 
arbetsmarknadsarbetet för att fortsätta ligga i framkant. I Public Partners 
rapport framkommer att detta gäller inte minst den strategiska nivån då ett 
helhetsperspektiv med effektiv samordning till stor del saknas idag.  

Erfarenheter från det befintliga samarbetet visar både på samordningsvinster 
och möjlighet till besparingar rörande ekonomiskt bistånd när vi samordnar våra 
insatser. För detta föreslås ett gemensamt  kommunövergripande uppdrag -  
Fokus sysselsättning. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-05-20, § 48, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förslaget remitteras för att arbeta enligt grundprincipen 
”Sysselsättning först” i enlighet med promemoria daterad 7 maj 2019 till 
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socialnämnden. Socialnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
2019-08-05. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-03, §132, följande beslut: 1) Förslaget 
remitteras för att arbeta enligt grundprincipen ”Sysselsättning först” i enlighet 
med promemoria daterad 7 maj 2019 till socialnämnden. Socialnämndens 
yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2019-08-05. 

Socialnämnden fattade 2019-07-02, § 96, följande beslut: 1) Socialnämnden 
ställer sig bakom aktuellt förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-12, med rev rapport 
Socialnämndens protokoll 2019-07-02, § 96 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 132 
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, § 48 
Fokus Sysselsättning - att stärka samordning och strategi mellan 
arbetsmarknad och näringsliv, daterad till 2019-05-07 
Bilaga 1 Fokus sysselsättning – beräkning av ekonomiskt bistånd, daterad 
2019-05-07 
Arbetsmarknadsverksamheten i Svalövs kommun, rapport från Public Partner 
daterad 2018-10-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD), Fredrik Jönsson 
(C), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och Marie Irbladh (C): 1) Satsningen” 
Fokus Sysselsättning – att stärka samordning och strategi mellan 
arbetsmarknad och näringsliv” - i enlighet med promemoria daterad 12 juli 2019 
ska genomföras under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
finansiering i budget 2020 med plan 2021 och 2022. 2) Grundprincipen 
”Sysselsättning först” ska styra arbetet inom försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsfrågor. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunchef (SNLN) 
Administrativ chef (MAN) 
Ekonomichef (JBN) 
Utvecklings- och näringslivschef’ (KABD) 
Socialchef (MLLG) 
Nämndsekreterare (SAMA) 
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Dnr KS 254-2018, VON 33-2019 

§ 157 Statsbidrag för habiliteringsersättning, LSS (lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning fördelas lika 
mellan samtliga brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet 
enligt LSS, under perioderna januari – maj samt juni- december månad.  

2. 52 personer hade daglig verksamhet under perioden januari-maj 
månad. Ersättningen för deltagande under perioden betalas ut som ett 
engångsbelopp efter sommaren, med 4 700 kr vid utbetalningstillfället.  

3. 55 personer beräknas delta i daglig verksamhet under perioden maj-
december. Ersättningen för deltagande under perioden kommer att 
betalas ut som ett engångsbelopp i december månad, med 4 700 kr.  

4. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
när utbetalning av tillfälligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning 
ska ske. 

Sammanfattning av ärendet 

Habiliteringsersättning, och motsvarande stimulansersättningar, utbetalas med 
stöd av 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, enligt vilken särskilt stöd och service ska 
tillhandahållas genom "daglig verksamhet" för personer med funktionshinder i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
Habiliteringsersättningen är skattefri för mottagaren enligt 8 kap. 11 § IL. 

2019-04-10 aviserade Socialstyrelsen möjlighet att ansöka om statsbidrag för 
att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet 
enligt LSS. Rekvisition av medel för 2019 ska ha kommit in till Socialstyrelsen 
senast 2019-06-01. För Svalövs kommun innebär det stimulansmedel om 
maximalt 532 284 kr, och de kan användas till och med 2019-12-31. 

Socialnämnden föreslog 2019-05-22, § 58, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Det tillfälliga stimulansbidraget för 
habiliteringsersättning fördelas lika mellan samtliga brukare som är aktuella för 
insatsen daglig verksamhet enligt LSS, under perioderna januari – maj samt 
juni- december månad. 2) 52 personer hade daglig verksamhet under perioden 
januari-maj månad. Ersättningen för deltagande under perioden betalas ut som 
ett engångsbelopp efter sommaren, med 4 700 kr vid utbetalningstillfället. 3) 55 
personer beräknas delta i daglig verksamhet under perioden maj-december. 
Ersättningen för deltagande under perioden kommer att betalas ut som ett 
engångsbelopp i december månad, med 4 700 kr. 4) Vård- och 
omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om när utbetalning av 
habiliteringsersättning ska ske. 
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Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2019-05-22, § 58 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-05-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, §§ 173 - 174 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund 
(L), Ingrid Ekström (SD), Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M): 1) Det 
tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning fördelas lika mellan 
samtliga brukare som är aktuella för insatsen daglig verksamhet enligt LSS, 
under perioderna januari – maj samt juni- december månad. 2) 52 personer 
hade daglig verksamhet under perioden januari-maj månad. Ersättningen för 
deltagande under perioden betalas ut som ett engångsbelopp efter sommaren, 
med 4 700 kr vid utbetalningstillfället. 3) 55 personer beräknas delta i daglig 
verksamhet under perioden maj-december. Ersättningen för deltagande under 
perioden kommer att betalas ut som ett engångsbelopp i december månad, 
med 4 700 kr. 4) Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta 
beslut om när utbetalning av tillfälligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning 
ska ske. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, MAIS, SAMA) 
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Dnr KS 207-2019, VON 140-2018 

§ 158 Utökning av dagverksamhet för personer med 
demenssjukdom 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet behandlas inom ramen för Budget 2020, plan 2021 – 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för omvårdnad vid demenssjukdom anger 
om högsta prioritet att kommuner bör erbjuda dagverksamhet särskilt anpassad 
för personer med demenssjukdom. I Svalövs kommun finns idag en 
dagverksamhet, Lyckebo, med plats för 6 deltagare dagligen måndag - fredag. I 
dagsläget är 13 personer inskrivna i verksamheten. Samtidigt står flera 
personer i kö, och har inte kunnat erbjudas någon plats eftersom verksamheten 
är fullbelagd. Antalet personer med demenssjukdom väntas öka de närmaste 
åren och fram till och med år 2050 och därmed väntas ett ökat behov av antal 
platser på dagverksamhet. För att kunna möta kommuninvånarnas behov av 
omsorg föreslås en utökning av dagverksamhet, genom att en ny verksamhet 
startas i Kågeröd under första kvartal 2020 med utökad budget för 1,2 åa 
(årsarbetare) omvårdnadspersonal samt att tjänstgöringsgraden för befintlig 
personal på Lyckebo ökas från 2x75% till 2x100% (0,5 åa). Detta kräver en 
utökning av omvårdnadspersonal med 1,7 åa. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2019-06-12, § 64, att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Vård och 
omsorgsnämndens budget gällande dagverksamhet utökas från och med 2020-
01-01 med motsvarande 1,7 årsarbetare. 

Beslutsunderlag 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-06-12, § 64 
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-04-23.  
Kommunförvaltningens skrivelse, daterad Utökning av dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik 
Jönsson (C): Ärendet behandlas inom ramen för Budget 2020, plan 2021 – 
2022. 

Anneli Persson (S): Vård och omsorgsnämndens budget gällande 
dagverksamhet utökas från och med 2020-01-01 med motsvarande 1,7 
årsarbetare. 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Anneli Perssons förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, UAGR, SAMA) 
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Dnr KS 213-2019, SBN 217-2019 

§ 159 Införande av parkeringsövervakning 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Med stöd av 2 § Lagen om kommunal parkeringsövervakning införs 
kommunal parkeringsövervakning i Svalövs kommun.  

2. Övervakningen ska omfatta hela det område som utgörs av Svalövs 
kommun. 

3. Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med Gata & Park-
kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 

4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer 
av kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och 
teckna avtal med entreprenör om parkeringsövervakning samt att 
förordna den personal som ska utföra parkeringsövervakningen. 

5. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunal 
parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt gällande lag. 

6. Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 2019-09-01. 

7. Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 2019-
09-01.  

8. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om 
förändringar vad gäller omfattningen i tid av övervakningen. 

9. En utvärdering görs efter 12 månader, det vill säga 1 september 2020 
som presenteras för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Med bakgrund att felparkerade fordon återigen har ökat i omfattning och att 
polisen har ytterst begränsade resurser för att utöva parkeringsövervakning så 
har frågan väckts om att återinföra parkeringsövervakning inom Svalövs 
kommun. Enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning (1987:24) får 
kommunen besluta att den själv ska svara för parkeringsövervakning (polisens 
befogenhet kvarstår ändå). I ett sådant beslut ska området som 
parkeringsövervakningen föreslås omfatta anges, likaså ska minsta antalet 
parkeringsvakter/tid som behövs för övervakningen anges. Till parkeringsvakter 
kan förordnas arbetstagare hos kommunen, andra kommuner eller kommunala 
parkeringsaktiebolag. Även personal hos bevakningsföretag kan förordnas. 
Parkeringsvakter ska ha genomgått lämplig utbildning för uppgiften. Vid 
upprättande av förslag om kommunal parkeringsövervakning ska samråd ske 
med polismyndigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-06-19, § 100, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med stöd av 2 § Lagen om 
kommunal parkeringsövervakning införs kommunal parkeringsövervakning i 
Svalövs kommun. 2) Övervakningen ska omfatta hela det område som utgörs 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(34) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-12 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

av Svalövs kommun. 3) Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med 
Gata & Park-kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 4) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer av 
kommunal parkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och teckna avtal 
med entreprenör om parkeringsövervakning samt att förordna den personal 
som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt 
gällande lag. 6) Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 
2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 
2019-09-01. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-06-19, § 100 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-06-05, inkl bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M); Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh 
(C), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Med stöd av 2 § Lagen om 
kommunal parkeringsövervakning införs kommunal parkeringsövervakning i 
Svalövs kommun. 2) Övervakningen ska omfatta hela det område som utgörs 
av Svalövs kommun. 3) Övervakningen ska utföras efter avrop i samråd med 
Gata & Park-kontoret, snittvis 20 timmar per månad. 4) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullgöra de uppgifter som följer av 
kommunal arkeringsövervakning, inbegripet att upphandla och teckna avtal 
med entreprenör om parkeringsövervakning samt att förordna den personal 
som ska utföra parkeringsövervakningen. 5) Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon enligt 
gällande lag. 6) Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft 
2019-09-01. 7) Förslag till avgifter för överträdelser antas att gälla från och med 
2019-09-01. 8) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att framöver fatta 
beslut om förändringar vad gäller omfattningen i tid av övervakningen.  

Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson 
(M); Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M) och Aase 
Jönsson (KD): 9) En utvärdering görs efter 12 månader, det vill säga 1 
september 2020 som presenteras för kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr KS 1338-2014, BIN 140-2018 

§ 160 Revidering av ungdomsrådets reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-05-16, antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår en revidering av ungdomsrådets reglemente, vilken syftar 
till att förtydliga bildningsnämndens vice ordförandes närvarorätt vid 
ungdomsrådets möten.  

Bildningsnämnden föreslog 2019-05-23, § 39, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ungdomsrådets reglemente, daterat 
2019-05-16, antas.   

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-05-23, § 39 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-16 
Ungdomsrådets reglemente, daterad 2019-05-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Èmilie Lundgren (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn 
Ekelund (L), Aase Jönsson (KD), Kim Hellström (SD) och Stefan Pettersson 
(M): Ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-05-16, antas.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen  (HSDT, UABS, EELS, LELE) 
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Dnr KS 47-2018, BIN 175-2018 

§ 161 Motion, Underlätta för barn och unga att tillfälligt 
låna sport- och fritidsutrustning 

Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses bifallen med hänvisning till bildningsnämnden yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Sellberg (L) har inkommit med en motion som rör så kallade 
Fritidsbanker, som fungerar likt bibliotek. Till Fritidsbanken kan barnfamiljer och 
ungdomar vända sig om de vill låna utrustning när de till exempel ska idrotta, 
spela fotboll, åka skridskor eller skidor. 

I motionen yrkar liberalerna följande:  Kommunfullmäktige beslutar ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en verksamhet som beskrivs ovan, 
skulle kunna införas i Svalövs kommun. 

Ordföranden för bildningsnämnden har formulerat ett motionssvar i vilket han 
föreslår att motionen bifalls.  

Bildningsnämnden fattade 2019-05-23, § 40, följande beslut: 1) Nämnden antar 
ordförandes skrivelse som sin egen. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses bifallen med hänvisning till 
bildningsnämnden yttrande 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2019-05-23, § 40 
Svar på motion, daterat 2019-05-16 
Motion, inkommen 2018-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Kim Hellström 
(SD), Aase Jönsson (KD) och Èmilie Lundgren (S): Motionen anses bifallen 
med hänvisning till bildningsnämnden yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen besliutar 
i enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden  
Motionären 
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, LELE) 
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Dnr 1-2019 

§ 162 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 
2019-05-22 – 07-31.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
08-12. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 



§145 Avsägelser och val


Protokollsanteckning  

Det är med en oerhörd förvåning som vi konstatera att det nya styret L, M, KD och SD 
lägger sig i vårt val av ersättare i KSAU. 

Sara Billquist Selberg (L) har i skrivelse daterad 2019-06-16 avsagt sig  
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Avsägelsen  
godkändes av kommunstyrelsen 2019-06-17, helt enligt gällande princip att lämna de 
poster som delats inom Alliansen som nu inte längre finns. 

2019-08-12 har Sara Sellberg valt att återkalla sin avsägelse! Någon förklaring till varför 
hon gjort det har vi inte fått. 

Dessutom väljer de styrande partierna L, M, KD och SD att bordlägga valet av vår 
ersättarplats i KSAU. Vi har Inte heller fått någon förklaring av de fyra partierna till 
varför man gör på detta sättet.  

Vi ser detta som ett angrepp på demokratin när andra partier lägger sig i ett enskilt 
partis val av företrädare.  

Fredrik Jönsson ( C )   Marie Irbladh ( C )
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