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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-06-04, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 123 - 135 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-06-03 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 124 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson (C) avtackade 
ekonomichef Jan Bengtsson efter lång tids tjänstgöring. 

b) Gatu- och parkchef Mattias Wiman Sektor samhällsbyggnad informerar 
om verksamheten. 

c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om a) prel befolkningsstatistik 
per 2019-03-31 (Dnr 73-2019), b) Befolkningsförändringar i Svalövs 
kommun under första kvartalet 2019 (Dnr 73-2019), c) Preliminär 
budget för 2020 för Sydvatten AB (Dnr 149-2019), samt d) Angående 
förslag om ny finansieringsmodell för beräkning av allmän 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne (Dnr 295-2018). 

d) Kommunchef Stefan Larsson informerar om a) Upphandling av 
entreprenör för efterbehandling av BT Kemi, södra området (Dnr 234-
2016), samt b) Ansökan om att bedriva förskola i Svalövs kommun (Dnr 
174-2019). 

e) Administrativ chef Michael Andersson informerar om a) Svenska Kaolin 
ABs överklagande av Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 april 
2019 (Dnr 606-2014). 

f) SKL Cirkulär 19:21 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2022, SKL 
Cirkulär 19:22 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska 
Kommunalarbetarförbundet och Vision SKL Cirkulär 19:23 - AFS 2018:4 
- arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(20) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-03 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 125 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll fört vid ägarsamråd för Nordvästra Skånes Vatten och avlopp, NSVA, 
2018-11-16 
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Dnr 2-2019 

§ 126 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Stefan Pettersson (M) väljs till representant i Rönneåkommittén. 

2. Mats Hannander (SD) väljs till ersättare i Rönneåkommittén. 

3. Stefan Pettersson (M) väljs till representant i Rönneåns vattenråd. 

4. Mats Hannander (SD) väljs till ersättare i Rönneåns vattenråd  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen utsåg 2018-12-03, § 241, Stefan Pettersson (M) till ersättare 
i Rönneåkommitteen (med arbetsutskott) och Rönneåns vattenråd. Det har 
dock konstaterats att Svalövs kommun ska välja både representant och 
ersättare i de båda organen.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Rönneåkommittén  
Rönneåns vattenråd 
Kommunförvaltningen (MAN) 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(20) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-03 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 273-2018 

§ 127 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Miljöpartiet 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".  

Miljöpartiets ansökan om partistöd 2019 är komplett.   

Arbetsutskottet föreslog 2019-05-20, § 46, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Miljöpartiet beviljas partistöd med 
26 598 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, § 46 
Miljöpartiets ansökan om partistöd 2019, inkommen 2019-05-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Miljöpartiet 
beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Miljöpartiet 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 176-2019 

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

Kommunstyrelsens 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, 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. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen förändrar gällande beslut om 
firmateckning för in- och utbetalningar samt för delegation kring indrivning av 
fordringar. Förslaget föranleds av förestående personalförändringar, vilket gör 
att vi behöver fler möjliga alternativ under den närmaste tiden. Ingela 
Schönström och Madeleine Fredriksson har tillkommit jämfört med tidigare. 

Beslutsunderlag 

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 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): 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, 
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. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda tjänstepersoner 
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Dnr 6-2019 

§ 129 Tidplan budget 2020, plan 2021 – 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Reviderad tidplan antas 

Sammanfattning av ärendet 

Tidplanen avser budgetprocessen för budget år 2020 samt plan för åren 2021 – 
2022.    

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-11, § 23, följande beslut: 1)Tidplan för 2020, 
plan 2021 – 2022, daterad 2019-02-05, antas. 

Mot bakgrund av rådande läge politiskt, finns det anledning att revidera 
tidplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 23 
Ytterligare reviderad tidplan för budget 2020, plan 2021 – 2022, daterad 2019-
02-05 
Reviderad tidplan för 2020, plan 2021 – 2022, daterad 2019-01-30 
Arbetsutskottets protokoll 2018-01-28, § 3 
Tidplan för 2020, plan 2021 – 2022, daterad 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (M), Stefan Pettersson 
(M), Sara Billquist Selberg (L) och Jan Zielinski (S): Reviderad tidplan antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN) 
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Dnr 120-2019 

§ 130 Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
turism- och näringslivsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreliggande yttrande antas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns lekmannarevisorer har genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens turism- och näringslivsarbete. Syftet med granskningen är, 
enligt rapporten, att ge lekmannarevisorerna ett underlag för sin bedömning om 
kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt turism- och näringslivsarbete. 

Rapporten har anmälts till kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 april 
2019. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under juni månad 
2019. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-05-20, § 49, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande yttrande antas. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, 49 
Granskning av kommunstyrelsens turism- och näringslivsarbete, daterad 2019-
04-10 
Yttrande, daterad 2019-05-13 
Näringslivsstrategi, 2017-2022 
Uppföljning 2018 av Näringslivsstrategin 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): 1) Föreliggande yttrande antas. 

Fredrik Jönssons (C) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 165-2019 

§ 131 Övergång från extratjänst till fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. De individer boende i kommunen som har en pågående 
extratjänstanställning, och som inte har en konkret planering för sin 
situation efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett 
projekt skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras 
via den statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingens omdaning och stopp på anvisningar till extratjänster har 
förändrat förutsättningarna för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Mot 
bakgrund av detta skapas ett projekt som berör högst 17 individer, dvs. de 
individer boende i kommunen som har en pågående extratjänstanställning, och 
som inte har en konkret planering för sin situation efter att 
extratjänstanställningen löper ut. Dessa individer erbjuds fortsatta 
arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. 
Kommunens kostnader för dessa insatser finansieras via den statliga ersättning 
som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

En förlängning på minst 6 månader med arbetsmarknadsinsatser för de som 
inte har en konkret lösning efter att extratjänstanställningen löper ut skulle 
innebära att kommunen som arbetsgivare får stöd för 78% av den totala 
lönekostnaden och har en kostnad på 22%. Eftersom olika typer av 
arbetsmarknadsinsatser är a kassa berättigat anställningsstöd innebär det att 
en individ som uppfyllt a kassa villkoren kan tidigast 2 år efter sin arbetslöshet 
bli aktuell för någon form av ekonomiskt bistånd. Det är därmed mer lönsamt för 
både den enskilda individen och kommunen, på både kort och lång sikt, att 
förlänga med en arbetsmarknadsinsats när extratjänstanställningen upphör än 
att individen istället återgår till ekonomiskt bistånd. 

Socialnämnden föreslog 2019-05-27, § 76, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) De individer boende i kommunen 
som har en pågående extratjänstanställning, och som inte har en konkret 
planering för sin situation efter att extratjänstanställningen löper ut, erbjuds 
fortsatta arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedlingen i minst 6 månader. Ett 
projekt skapas för detta ändamål och kommunens kostnader finansieras via 
den statliga ersättning som kommunen fick för nyanlända före 2016. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklings- och näringslivschef 
Katarina Borgstrand och koordinator Beris Sabotic. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2019-05-27, § 76 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(20) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-03 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Hans Lindströms (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, MEEO, KABD, SAMA, JBN, AAN) 
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Dnr 154-2019 

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

Kommunstyrelsens 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.  

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 
socialnämnden. Socialnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
2019-08-05. 
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Beslutsunderlag 

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 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S) och Teddy Nilsson 
(SD): 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. 

Beslutsgång 

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

 

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 143-2019 

§ 133 Medfinansiering av trygghetsmätning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2019 anslås maximalt 25 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.  

Sammanfattning av ärendet  
Polismyndigheten genomför regelbundet trygghetsmätningar. Dessa är normalt 
på kommunnivå, men med kommunal medfinansiering kan de genomföras per 
tätort. Under 2018 medfinansierade Svalövs kommun trygghetsmätningen med 
25 000 kronor för att kunna mäta tryggheten i de sex tätorterna.  

För att få jämförbara värden över tid föreslås att kommunen även detta år 
skjuter till medel för en utökad trygghetsmätning 2019. Trygghetsmätningen 
kommer att genomföras under andra halvåret 2019. 

Det 20 maj 2019 finns det 350 000 kronor i kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-05-20, § 47, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2019 anslås maximalt 25 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.    

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, § 47 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 114 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), 
Ingrid Ekström (SD) och Sara Billquist Selberg (L):: 1) För medfinansiering till 
Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 2019 anslås maximalt 25 000 
kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Angelie Fröjd (M) och Sara Billquist Selberg (L): ”Jag yrkar på tilläggsyrkande 
gällande utvärdering av trygghetsmätningen och vidare analys av svarmaterial”. 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): Avslag på 
Angelie Fröjds m fl yrkande.  

Beslutsgång 

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

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

 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(20) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-03 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef (SNLN) 
Administrativ chef (MAN) 
Ekonomichef (JBN) 
Utvecklings- och näringslivschef (KABD) 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare (NSSG) 
Ekonom (AAN) 
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Dnr KS 202-2017, SN 85-2017 

§ 134 Motion, handlingsplan för att förebygga suicid 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande, 
daterat 2019-04-17. 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har lämnat in en motion rörande en handlingsplan för att 
förebygga suicid. I motionen förslås att: 

 Svalövs kommun, inom det snaraste, påbörjar arbetet med en 
handlingsplan för att förebygga och förhindra självmord. 

 Svalövs kommun, säkerställer att samtliga verksamheter, med start 
inom bildningsnämndens område, socialtjänsten samt vård och 
omsorgsnämndens verksamheter får utbildning i förebyggande av 
självmord. 

 Svalövs kommun bekostar en kommunanställd att bli instruktör, MHFA 
(Mental Health First Aid) 
för första hjälpen till psykisk hälsa, för att vi därefter själva kan sprida 
kunskapen ut i samtliga verksamheter. 
 

Socialnämndens ordförande har skrivit ett yttrande.  

Socialnämnden fattade 2019-05-02, § 134, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-04-17, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande, daterat 2019-04-17. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2019-05-02, § 72 
Svar på motion, daterad 2019-04-17 
Remitteringsbeslut, daterad 2019-02-22 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19, § 105 
Motion från Agneta Lenander (V) inkommen 2017-06-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande, daterat 2019-04-17. 

Beslutsgång 

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

Marika Jardert (V): ” Aase Jönsson, ordförande i socialnämnden, skriver i sitt 
svar på motionen, att ”Det åligger en kommun att bedriva ett systematiskt 
folkhälsoarbete i enlighet med de nationella folkhälsomålen. Som en del i ett 
sådant arbete kan t.ex. strategier i syfte att förebygga suicid förekomma.” 

Sedan skriver Aase att Svalövs kommun i dag saknar ett kommunövergripande 
folkhälsoarbete, och att man därför måste börja med det, innan man tar itu med 
att förebygga suicid, eftersom man måste se det hela ur ett kostnadsperspektiv. 

Eftersom det åligger kommuner att bedriva ett folkhälsoarbete, anser jag att 
Svalövs kommun snarast möjligt bör ta itu med denna fråga, och ta med frågan 
om att förebygga suicid i detta. När det gäller kostnadsaspekten, är det helt 
klart att kommunen på sikt skulle spara pengar genom ett förebyggande 
folkhälsoarbete, gällande både de som bor och de som arbetar i kommunen. 
Detta är en fråga som bör prioriteras, både för våra invånares bästa, och ur 
kostnadssynpunkt!” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, MEMG, IANR, SAMA) 
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Dnr 1-2019 

§ 135 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 
2019-05-01 – 05-21.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
06-03. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 


