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Angelie Fröjd (M), vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Émilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Mats Hannander (SD), tjg ers för Hans Lindström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Annie Karlsson (S) 
Thomas Löfgren (M) 
Eva Inhammar (C) 
Anette Hallberg (S) 
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Pernilla Eklund (L), valnämndens ordförande, § 43 3) 
Cesar Vargas, enhetschef, § 43 4) 
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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-03-12, kl 13.00, Kommunledningskontoret 
Justerade 
paragrafer §§ 42 - 64 

Sekreterare   
 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-03-11 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 43 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
1) Sekretariatschef Johan Lindberg och vice ordförande Ronny Sandberg 

informerar om Familjen Helsingborg. 
2) Upphandlingschef Birgitta Petrusson, Lunds kommun, informerar om 

upphandlingssamarbetet med mellan Lunds och Svalövs m fl 
kommuner. 

3) Information från valnämndens ordförande Pernilla Ekelund (L) och 
nämndsekreterare Louise Linde inför EU-valet 2019-05-25. 

4) Enhetschef Cesar Vargas informerar om genomförd HBTQ-certifiering. 

5) Kompletterande yttrande i mål gällande Ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken för täkt av kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på 
fastigheterna Billinge 1:1 m.fl., Eslövs m.fl. kommuner (Dnr 606-2014). 

6) SKL Cirkulär 19:5, Internränta för år 2020 samt SKL Cirkulär 19:6, 
Budgetförutsättningar för åren 2019-2022, Bilaga Prognosunderlag K 
2019–2026 (Dnr 42-2019). 

7) HR-chef informerar om genomförd inspektion från Arbetsmiljöverket. 
8) Kommunchefen informerar om: 

Arbetsförmedlingen i förändring (Dnr KS 62-2019). 
Styrgrupp för bredband upphör 
Samråd med Söderåsens miljöförbund 2018-03-28 
Uppdraget genomlysning av AB SvalövsLokaler genomförs av 
Hellström Law (Dnr 303-2018) 
Vänortsbesök i Kyritz 2019-03-21 – 24  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 44 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2019-02-19 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-25 
Protokoll från möte med direktionen för Söderåsens miljöförbund 2019-01-23 
Protokoll från Direktionen för Medelpunkten, 2019-01-22 
Styrelseprotokoll från LSR 2019-01-18 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 2-2019 

§ 45 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ledamot i Leader Nordvästra Skåne med Öresund för perioden 2020 
– 2022 väljs Angelie Fröjd (M). 

2. Valet av ledamot i valberedningen i Leader Nordvästra Skåne med 
Öresund för perioden 2020 - 2022 bordläggs.  

3. Till Svalövs kommuns ledamot i det hemvärnsråd som organiseras inom 
Svalövs kommun utses beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas 
Schörling. 

4. Avsägelsen från Ann-Margret Ringnér (C) godkänns. 
5. Valet av ombud i Rååns vattenråd efter Ann-Margret Ringnér (C) 

bordläggs. 
6. Valet av ombud i Rönneåkommittén efter Ann-Margret Ringnér (C) 

bordläggs. 
7. Valet av ombud i Rönneåns vattenråd efter Ann-Margret Ringnér (C) 

bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträden 2018-12-03, 2019-01-14 och 2019-02-11 
bordlades valet av ledamot i styrelsen och ledamot i valberedningen i Leader 
Nordvästra Skåne med Öresund. 
Kommunstyrelsen har att utse representant i det hemvärnsråd som omfattar 
Svalövs kommun. 

Ann-Margret Ringnér (C) har i skrivelse daterad 2019-02-15 avsagt sig 
uppdragen som ombud i Rååns vattenråd, Rönneåkommittén och Rönneåns 
vattenråd. 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Leader Nordvästra Skåne med Öresund 
P7 
Rååns vattenråd 
Rönneåkommittén 
Rönneåns vattenråd 
Kommunförvaltningen (MAN, NSSG) 
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Dnr 273-2018 

§ 46 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 114 488 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". 

Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 24, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Sverigedemokraterna beviljas 
partistöd med 114 488 kr. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 24 
Ansökan om partistöd 2019 från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 114 488 kr. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Sverigedemokraterna  
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 49-2019 

§ 47 Bokslut för kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ekonomisk årsrapport 2018 för kommunstyrelsen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk årsrapport för 2018, för 
kommunstyrelsens verksamheter. 
Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 17, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ekonomisk årsrapport 2018 för kommunstyrelsen noteras. 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 17 
Ekonomisk årsrapport 2018 för kommunstyrelsen, daterad 2019-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C): 1) Ekonomisk årsrapport 2018 för kommunstyrelsen 
noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 60-2019 

§ 48 Begäran om överföring av investeringsanslag till 
2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Överföring på 1 091 000 kr för projekt inom Bildningsnämnden enligt 
bilaga 1) godkännes. 

2. Överföring på 3 605 000 kr för skattefinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) godkännes. 

3. Överföring på 18 720 000 kr för avgiftsfinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) godkännes. 

4. Överföring på 5 780 000 kr för projekt inom Bygg- och 
räddningsnämnden godkännes. 

5. Överföring på 677 000 kr för projekt inom Vård- och omsorgsnämnden 
godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 

Överföring av investeringsanslag från 2018 till 2019 ska beslutas enligt 
kommunens rutiner i kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är 
påbörjade, men som försenats. Totalt begärs 29 873 000 kr överförda. Summan 
fördelar sig med 11 153 000 kr på skattefinansierade del samt 18 720 000 kr på 
avgiftsfinansierad del.   

Förslaget till beslut avseende skattefinansierade delen kommer innebära att 
kommunens finansiella mål om investeringsnivån blir ännu svårare att uppnå. 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-08 
Bilaga 1  Investeringsprojekt inom Bildningsnämnd  
Bilaga 2  Investeringsprojekt inom Samhällsbyggnadsnämnd 
Bilaga 3  Investeringsprojekt inom Bygg och räddningsnämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönssons (C) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunstyrelsen: 1) Överföring på 1 091 000 kr för projekt inom 
Bildningsnämnden enligt bilaga 1) godkännes. 2) Överföring på 3 605 000 kr för 
skattefinansierade projekt inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) 
godkännes. 3) Överföring på 18 720 000 kr för avgiftsfinansierade projekt inom 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2) godkännes. 4) Överföring på 5 780 
000 kr för projekt inom Bygg- och räddningsnämnden godkännes. 5) Överföring 
på 677 000 kr för projekt inom Vård- och omsorgsnämnden godkännes. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, HAHZ, SAMA, LELE) 
 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(37) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-11 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr 315-2017 

§ 49 Budget 2019 - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Nu föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2019, med plan 2020 
– 2021. 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. P g 
a organisationsförändringar kommer kommunstyrelsens, vård- och 
omsorgsnämndens och socialnämndens ramar att behöva revideras genom ett 
beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Budget 2019, med plan 2020 – 2021, för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): Ärendet 
återremitteras till kommunförvaltningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, MEKN, AAN) 
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Dnr 5-2019 

§ 50 Internkontrollplan 2019 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Internkontrollplan 2019 enligt bilaga 3-7 noteras 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19, § 142, en policy för intern kontroll, 
som ligger till grund för internkontrollarbetet. I denna tydliggjordes bl a 
ansvarsbiten. En annan viktig förändring var krav på tydlig och transparent 
riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag 
för beslut om vilka internkontrollmoment, som skall genomföras under det 
kommande året. De internkontrollmoment, som sen väljs, är de som uppnår en 
bestämd risknivå.  
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2017-10-31, § 143, om förändringar i 
tidplanen för att anpassa till förändrad nämndsorganisation. 

Kommunchef har utsett ekonomichef som huvudansvarig för utvecklingen av 
intern kontrollarbetet i kommunen.   
Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen får i och med detta ärende information om vilka beslut som 
de olika nämnderna tagit. Kommunstyrelsen har ju uppsynsplikt över det 
samlade internkontrollarbetet i kommunen. Kommunstyrelsen kommer även att 
få ta del av uppföljningen i slutet av året.  
Kommunstyrelsen har tagit ställning till planen 2019-02-11, § 26, för sin egen 
internkontroll samt de gemensamma kommunövergripande punkterna enligt 
bilaga 1 och 2. 
Detta ärende blir därför en information. 

Jämfört med 2018 har nedanstående förändringar i internkontrollpunkter gjorts:   
Bilaga 2 Kommunledning 

- IT-säkerhetsmoment 2 Sårbarhetstest finns nu med i 2019 års 
plan: Fanns inte med i 2018 års plan, men kontrollen gjordes ändå och har 
rapporterats. 

Bilaga 3  Barnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola   
- Punkten ”Uppföljning av förskolor i alternativ regi enligt lag” har 
strukits från planen eftersom det är en extern process. 
- Ny punkt ”Investeringsbudget hanteras enligt lag och kommunala 
anvisningar”. Punkten har tillkommit som en följd av den revisionsgranskning 
som ägt rum under 2018. 

Bilaga 4 Social sektor Individ och familjeomsorg   
- Punkten ”Lex Sarah” har plockats bort”  

- Punkten ”Särskilda riskanalyser IFO ” har också plockats bort” 
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- Ny punkt ”Tid från beslut om insats (egen öppenvård barn och 
unga) till uppstart av insatsen” har införts . 

Bilaga 5 Vård och omsorg samt LSS  
- De 3 Punkterna ”Lex Maria”, ”Lex Sarah” samt ”Avgiftsdebitering” 
finns inte med längre. 

- Ny punkt ”Kontrollmoment för genomförandeplan” har införts för 
2019.  
Bilaga 7 Bygg- och räddningsnämnd   
- Ny punkt ”Handläggningstider bostadsanpassning ” har införts 
2019. 

Sammantaget innebär det att antalet kontrollmoment har minskat från 30 
stycken under 2018 till 29 stycken under 2019. 
Bedömningen av Konsekvenserna har skett enligt dessa 4 nivåer:   

Konsekvens 
1  Försumbar konsekvens 

2 Lindrig konsekvens 

3 Kännbar konsekvens   
4 Allvarliga konsekvenser 

Nivå 4 kan beskrivas som att konsekvensen är så stor att felet inte får inträffa 

Bedömning av sannolikheten för fel har skett enligt dessa 4 nivåer. 
1  Osannolik 

2 Mindre sannolik 
3 Möjlig   

4 Sannolik 

Beräkning av risknivå.  
Risknivån en sammanfattning av konsekvens och sannolikhet enligt formeln  

Konsekvens * Sannolikhet = Risknivå.  
Exempelvis blir risknivån 9 om man har konsekvensen kännbar (3) med 
bedömd sannolikhet möjlig (3).  
Förslaget går ut på att alla händelser enligt bilagor med en risknivå på 9 eller 
högre skall åtgärdas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08, med bilagor 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-02-28, § 10 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-02-21, § 16 
Socialnämndens protokoll 2019-02-12, § 20 
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Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-01-23, § 3 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 26 
Tjänsteskrivelse inklusive bilaga 1 och 2, daterad 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Internkontrollplan 2019 enligt 
bilaga 3-7 noteras 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 301-2018 

§ 51 Lunds kommuns Upphandlingar under 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun har ett samverkansavtal avseende samordnad upphandling 
av varor och tjänster med Lunds kommun. I samarbetet ingår 13 parter totalt. 
Under 2019 planeras samordnade upphandlingar ske inom de områden som 
framgår av bilaga 1. Det finns nu möjlighet att lyfta fram särskilda önskemål 
kring handläggningen av dessa områden. 
Av kommunens Upphandlings- och inköpspolicy, antagen av 
kommunfullmäktige 2018-04-23, § 62, framgår bl a följande: Punkt 11) 
Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling. Vid kommunövergripande upphandlingar hanteras detta av 
kommunstyrelsen. 
Arbetsutskottet föreslog 2018-12-18, § 121, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-18, § 121 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-12-05 
Bilaga 1, daterad 2018-12-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C): 1) Informationen noteras. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, AON) 
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Dnr 286-2018, 251-2018 

§ 52 Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 177 (Förvaltningen får i 
uppdrag att föreslå riktlinjer avseende Friskvårdstimme under arbetstid 
till den 1 januari 2019) upphävs. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 

kommunförvaltningen fastställa rutiner avseende Friskvårdstimme 
under arbetstid. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett av de hälsofrämjande initiativen som nyttjas i Svalövs kommun är 
friskvårdstimme under arbetstid, vilket innebär att medarbetare får träna en 
timme i veckan på arbetstid under förutsättning att verksamheten så tillåter.  

Friskvårdstimmen startades 2008 inom vård och omsorg i syfte att öka fysisk 
rörelse och friskvård bland vårdpersonal. Begreppet friskvårdstimme har sedan 
spridits och nyttjas nu i flertalet av kommunens verksamheter.  

Friskvårdstimmen ses mycket positiv av många medarbetare och ligger i linje 
med ambitionen att öka det  hälsofrämjande och förebyggande arbetet.  
Dock saknas centrala riktlinjer för friskvårdstimmen vilket medför att kännedom 
om och nyttjande av friskvårdstimme skiljer sig åt avsevärt mellan olika 
verksamheter. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-11-26, § 177 (Dnr 251-2018) bl. a följande 
beslut: Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende 
Friskvårdstimme under arbetstid till den 1 januari 2019.  
Detta förslag till kommunövergripande riktlinjer presenteras i bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen, ”Riktlinjer för friskvårdstimme under arbetstid i Svalövs 
kommun”. 
Personalutskottet föreslog 2018-12-12, § 56, kommunstyrelsen föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa rutiner för friskvårdstimme. 
2) I det fall kommunfullmäktige står fast vid uppdraget om riktlinjer, fastställs de 
i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna riktlinjerna. 
Kommunstyrelsen föreslog 2019-01-14, § 9, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa rutiner för 
friskvårdstimme. 2) I det fall kommunfullmäktige står fast vid uppdraget om 
riktlinjer, fastställs de i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 föreslagna 
riktlinjerna. 
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Kommunfullmäktige fattade 2019-01-28, § 6, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen för framtagande av nytt beslutsförslag. 

Personalutskottet föreslog 2019-02-19, § 13, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
kommunförvaltningen fastställa rutiner avseende Friskvårdstimme under 
arbetstid. 
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 177 
(Förvaltningen får i uppdrag att föreslå riktlinjer avseende Friskvårdstimme 
under arbetstid till den 1 januari 2019) upphävs. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 13 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-28, § 6 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 9 
Personalutskottets protokoll 2018-12-12, § 56 
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-12-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C): 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 
uppdras kommunförvaltningen fastställa rutiner avseende Friskvårdstimme 
under arbetstid. 
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 177 (Förvaltningen får i uppdrag att 
föreslå riktlinjer avseende Friskvårdstimme under arbetstid till den 1 januari 
2019) upphävs. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM) 
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§ 53 Värdegrund - projektdirektiv 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor ur 

anslaget för oförutsedda händelser 2019 för att finansiera arbetet med 
att ta fram förslag till ny gemensam värdegrund för Svalövs kommun. 

Reservationer 
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Mats Hannander (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Teddy Nilssons m fl yrkande (bilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med uppstarten av visionsarbetet framkom det att det även fanns ett 
behov av att se över den nuvarande värdegrunden för Svalövs kommun. 
Visionen är tillsammans med den gemensamma värdegrunden bland de två 
viktigaste strategiska styrdokumenten och det är synnerligen angeläget att de 
två dokumenten harmoniserar med varandra.     

Personalutskottet har i december fått information om formerna och förväntade 
effekter av ett kommunövergripande värdegrundsarbete (KSPU § 53/2018).   
Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till projektdirektiv för ett värde-
grundarbete kan bedrivas enligt bilaga 1 och förslaget bygger på den av 
kommunfullmäktige antagna uppförandekoden mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Vidare föreligger ett förslag till hur projektet kan finansieras.   
Personalutskottet fattade 2019-02-25, § 14, följande beslut:  1) 
Personalutskottet fastställer projektdirektiv för framtagandet av förslag till ny 
gemensam värdegrund för Svalövs kommun i enlighet med bilaga 1 till 
tjänsteskrivelsen. 2) Personalutskottet uppdrar till förvaltningen att i enlighet 
med ovan nämnda projektdirektiv ta fram förslag till gemensam värdegrund för 
Svalövs kommun. Förslaget skall kunna presenteras för personalutskottet 
senast under mars månad 2020.  

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor ur anslaget 
för oförutsedda händelser 2019 för att finansiera arbetet med att ta fram förslag 
till ny gemensam värdegrund för Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2019-02-25, § 14 
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2019-02-18 
Personalutskottets protokoll 2019-01-22, § 4 
Personalutskottets protokoll 2018-12-12, § 53 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjdh (M), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), 
Marie Irbladh (C) och Anneli Persson (S): 1) Personalutskottet föreslår 
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kommunstyrelsen att anslå 50 000 kronor ur anslaget för oförutsedda händelser 
2019 för att finansiera arbetet med att ta fram förslag till ny gemensam 
värdegrund för Svalövs kommun. 
Teddy Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Avslag på Fredrik Jönssons 
yrkande. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, JBN, AAN, MEKN) 
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Dnr 279 -2018 

§ 54 Visionsarbete - Fastställande av 
genomförandeplan 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen fastställer genomförandeplan och tidsplan för 
visionsarbetet - Föreställ dig Svalövs kommun 2040. 

Icke deltagande i beslut 
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Mats Hannander (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut i november 2016 om att en vision för Svalövs 
kommun ska tas fram (KF 2016-11-28,  § 140). Arbetet påbörjades i början av 
2018 då kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde en översiktlig tidsplan och 
budget för visionsarbetet. Under 2018 anordnades en omvärldsdag den 2 mars 
2018 med Stefan Hyttfors och Charlotta Mellander som talare. Politikerna i 
kommunstyrelsen, alla kommunens chefer samt olika utvecklingsfunktioner 
bjöds in till dagen som resulterade i en broschyr med sammanfattningar och 
reflektioner.  
Syftet är att ta fram en gemensam vision för hela Svalövs kommun, både som 
geografiskt område och för kommunens hela organisation, som ska ligga till 
grund för den framtida strategiska planeringen. Det finns två huvudsakliga mål. 
Det ena är att en vision som hela kommunfullmäktige står bakom ska antas 
under 2019. Det andra målet är att en plan för aktivering av visionen ska finnas 
antagen senast under första halvan av 2020.  

Visionen ska visa färdriktningen och ambitionsnivån för hur det framtida Svalöv 
ska se ut. Den ska engagera och vara en plattform för det strategiska arbetet 
med att utveckla Svalöv. Visionen för Svalöv ska vara en gemensam 
framtidsbild för hela kommunen och ska ligga till grund för den framtida 
strategiska planeringen. Dokumentet ska ge vägledning att fatta rätt beslut och 
skapa kontinuitet. 
Kommunstyrelsen fattade 2018-12-03, § 259, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen antar projektdirektivet Vision för Svalöv. 

Under början av 2019 har den externa projektledaren upphandlats och rollen 
som projektledare tillfaller företaget Startpoint Advisory AB och Ola Odebäck. 
Styrgruppen, tillika kommunstyrelsens arbetsutskott, träffade i februari (2019-
02-25) projektledaren, vilken presenterade ett förslag på tid- och projektplan för 
arbetet med visionen.  

Styrgruppen enades under mötet om att använda ”Svalövs kommun” vid 
information och samtal kring visionen för att förtydliga att visionen är för hela 
kommunen.  Styrgruppen enades också om att i arbetet använda uttrycket 
”Föreställ dig Svalövs kommun 2040” istället för att använda ordet ”vision”. 
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Styrgruppen har fått information och presentation av tidsplan och projektplan. 
Istället för att kalla styrgruppen till ett extra sammanträde för att godkänna 
tidsplanen och projektplanen föreslås kommunstyrelsens fatta beslut i frågan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-28 
Projekt- och tidsplan daterad till 2019-03-01 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 259 
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) och Jan Zielinski (S): 1) 
Kommunstyrelsen fastställer genomförandeplan och tidsplan för visionsarbetet - 
Föreställ dig Svalövs kommun 2040. 

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

Protokollsanteckning 
Teddy Nilsson (SD): ”Vi sverigedemokrater anser att i det trängda ekonomiska 
läget bör visionsarbetet senareläggas till år 2020; något vi rekommenderade i 
vår budget. Då konsult redan är upphandlad väljer vi att ej deltaga i beslutet.” 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 36-2019 

§ 55 Chef- och medarbetarpolicy (ersätter nuvarande 
personalpolicy) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att under andra kvartalet 2020 presentera förslag 
till chef- och medarbetarpolicy som skall ersätta nuvarande 
personalpolicy. 

Reservationer 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Då befintlig personalpolicy antogs av kommunfullmäktige i april 2004 (KF § 
79/2004) föreligger det ett behov av att uppdatera dessa riktlinjer utifrån nu 
gällande lagstiftning, arbetsmiljöföreskrifter och kollektivavtal.  

Den nuvarande personalpolicyn föreslås ersättas av en chef- och 
medarbetarpolicy som på ett bättre sätt skulle tydliggöra organisationens 
förväntningar på såväl chefer som medarbetare.  
Framtagandet av en vision som visar färdriktningen och ambitionsnivån för det 
framtida Svalöv är påbörjat och beräknas föreligga för beslut under sista 
kvartalet 2019. 
Under 2019 kommer även ett arbete med kommunens värdegrund påbörjas.  
Dessa två dokument kommer vara styrande för den framtida chef- och 
medarbetarpolicyn och måste således vara fastställda innan den nya policyn 
kan antas.  

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till chef – och 
medarbetarpolicy som ersätter personalpolicyn. Dock kan detta arbete slutföras 
först när ny vision och värdegrund är fastställda av kommunfullmäktige. 

Förslag till chef- och medarbetarpolicy tas fram i samverkan med de fackliga 
organisationerna. 
Personalutskottet föreslog 2019-02-19, § 15, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningen uppdras att under andra kvartalet 2020 presentera 
förslag till chef- och medarbetarpolicy som skall ersätta nuvarande 
personalpolicy. 

Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 15 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-12 
Personalpolicy  
Kommunfullmäktiges protokoll, 2004-04-26, § 79 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) 
Förvaltningen uppdras att under andra kvartalet 2020 presentera förslag till 
chef- och medarbetarpolicy som skall ersätta nuvarande personalpolicy. 
Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S): Förvaltningen uppdras att under andra 
kvartalet 2020 presentera förslag till medarbetarpolicy som skall ersätta 
nuvarande personalpolicy. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Jan Zielinskis m fl yrkanden, 
och finner att kommunstyrelsen antar Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr: KS 1338-2014, BIN 140-2018 

§ 56 Revidering av Ungdomsrådets reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Reviderat reglemente, daterat 2019-02-04, antas.  

2. Samtliga ungdomar som deltog vid rådets möte den 2018-12-11, 
medges delta framgent och erhåller samma ersättning som övriga 
ungdomsrepresentanter. Inga nya representanter väljs för de skolor 
som har fler än två representanter i rådet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ungdomsrådet hade ett uppstartsmöte den 11 december 2018. Vid mötet fick 
rådet möjlighet att komma med synpunkter på det nuvarande reglementet, 
bland annat framkom önskemål om att rådet skulle bestå av ca 30 
representanter och att vice ordförande skulle vara en ungdom som väljs av 
rådet. 
Varje skola i kommunen föreslås få två representanter i rådet, övriga platser är 
till för de ungdomar som har en anknytning till kommunen men går i skola på 
annan ort.  
Somliga skolor skickade fler än två representanter till uppstartsmötet, för att ta 
till vara på dessa ungdomars engagemang föreslås att samtliga som närvarade 
vid det första mötet medges delta framgent, men ingen ny representant utses 
för de skolor som har fler än två representanter i rådet.  
Bildningsnämnden föreslog 2018-02-14, § 11, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderat reglemente, daterat 2019-
02-04, antas. 2) Samtliga ungdomar som deltog vid rådets möte den 2018-12-
11, medges delta framgent och erhåller samma ersättning som övriga 
ungdomsrepresentanter. Inga nya representanter väljs för de skolor som har 
fler än två representanter i rådet. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens protokoll 2019-02-14, § 11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07 
Förslag till revidering av ungdomsrådets reglemente, daterat 2019-02-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C), Kim Hellströms (SD), Émilie 
Lundgrens (S) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
1) Reviderat reglemente, daterat 2019-02-04, antas. 2) Samtliga ungdomar som 
deltog vid rådets möte den 2018-12-11, medges delta framgent och erhåller 
samma ersättning som övriga ungdomsrepresentanter. Inga nya representanter 
väljs för de skolor som har fler än två representanter i rådet. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner 
att kommunstyrelsen antar dem. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, LELE, UABS) 
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Dnr 54-2019 

§ 57 Reglemente för överförmyndaren 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde i april månad. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 2 § har kommunfullmäktige att besluta om 
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Detta görs 
normalt genom reglementen.  
I nämndernas reglementen regleras deras arbetssätt och avgränsar 
nämndernas ansvars- och verksamhetsområden.  

Överförmyndaren i Svalövs kommun är inte någon nämnd, likväl finns det ett 
behov av ett reglemente för att besluta om hur Överförmyndarens verksamhet 
ska bedrivas. Verksamheten är i stor utsträckning lagstyrd men i den mån den 
inte är det är det kommunfullmäktiges uppgift att tydliggöra gränserna för 
Överförmyndarens verksamhetsområde.  
Det förslag till reglemente som tagits fram av kommunförvaltningen innebär 
inga egentliga förändringar i Överförmyndarens verksamhet så som 
arbetssättet ser ut idag. Reglementet utgör således i huvudsak en kodifiering av 
nu gällande praxis. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarens beslut, daterat 2019-02-07 
Förslag till reglemente för Överförmyndaren 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ärendet 
bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde i april månad. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Överförmyndaren 
Kommunförvaltningen (MNVR, HAHZ, LELE) 
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Dnr 302-2018 

§ 58 Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen 
(lokalsamordning) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. I kommunstyrelsens reglemente stryks punkten 12) i § 9 Övrig 
verksamhet: ”Lokalsamordning”. 

2. I samhällsbyggnadsnämndens reglemente läggs motsvarande punkt till 
under § 1 Övergripande uppgifter: ”Lokalsamordning”. 

Reservationer 
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret för förhyrning av verksamhetslokaler för kommunens behov avses 
överflyttas till samhällsbyggnadsnämnden och Sektor samhällsbyggnad. Inom 
denna kommer en lokalsamordnare att vara den som samordnar kommunens 
behov och vara dess kontaktperson gentemot AB SvalövsLokaler m fl. 
fastighetsägare. 
Förändringen kräver en mindre förändring av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens regementen.  
I kommunstyrelsens reglemente stryks punkten 12) i § 9 Övrig verksamhet: 
”Lokalsamordning”. 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente läggs motsvarande punkt till under § 
1 Övergripande uppgifter: ”Lokalsamordning”. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-01-28, § 7, följande beslut: 1) Yttrande inhämtas 
från samhällsbyggnadsnämnden över föreslagen förändring av reglementet. 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2019-02-21, § 17, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-02-04, antas som nämndens eget och 
översänds till kommunfullmäktige. 

Av yttrandet framgår att det inte nämnden ser positivt på den föreslagna 
förändringen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-02-21, § 17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 7 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-14, § 10 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönssons (C) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) I kommunstyrelsens reglemente stryks punkten 12) i § 9 
Övrig verksamhet: ”Lokalsamordning”. 2) I samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente läggs motsvarande punkt till under § 1 Övergripande uppgifter: 
”Lokalsamordning”. 

Jan Zielinski (S): Avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna m fl och Jan Zielinskis yrkanden, och 
finner att kommunstyrelsen antar Fredrik Jönssons m fl yrkanden. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HAHZ, LELE) 
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Dnr: KS 21-2016, BIN 235-2016 

§ 59 Revidering av bestämmelser för stipendium 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 

  

2. Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, 
daterade 2019-02-08, antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2018-10-30, § 103 att se över 
bestämmelserna för Svalövs kommuns kulturstipendium och att återkomma 
med förslag på nytt belopp.  
I samband med detta fick förvaltningen också fått i uppdrag att se över 
bestämmelserna för Poppestipendiet och bestämmelserna för Kulturskolans 
stipendium. 
Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 136 beslut om att revidera 
bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium. Då 
nämnden inte har möjlighet att revidera bestämmelserna tas ärendet upp igen 
för att beredas inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
Bildningsnämnden fattade 2018-02-14, § 12, följande beslut: 3) 
Bildningsnämndens beslut 2018-12-14, § 136, punkt 1 upphävs. 
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av Svalövs 
kommuns kulturstipendium, daterade 2018-11-30, antas. 2) Förslag till 
reviderade bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, daterade 2019-02-
08, antas. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens protokoll 2018-02-14, § 136 
Förslagsskrivelse avseende Poppestipendiet, daterad 2019-02-08  
Förslag till revidering av bestämmelser för utdelning av Poppestipendiet, 
daterad 2019-02-08 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 136 
Förslagsskrivelse, Tillägg till Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
Kulturstipendium, daterad 2018-11-30 
Förslagsskrivelse, Nya belopp för stipendier inom kulturområdet 2019, daterad 
2018-11-30 
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 103 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Émilie Lundgrens (S) och Kim 
Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till reviderade 
bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium, daterade 
2018-11-30, antas. 2) Förslag till reviderade bestämmelser för utdelning av 
Poppestipendiet, daterade 2019-02-08, antas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr 224-2018 

§ 60 Utredningsuppdrag – Trygghetsråd 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare inte inrätta ett trygghetsråd 
enligt tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07. Detta på grund av bristande 
resurser. 

Reservation 
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Mats Hannander (SD) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Teddy Nilssons m fl yrkande (bilaga 2). 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen fick den 27 augusti 2018 i uppdrag att utreda förutsättningar och 
möjligheter att inrätta ett trygghetsråd under kommunstyrelsen. Utredningen 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-03-01 (KSAU § 96/2018). 
Under hösten 2018 har förvaltningen berett ärendet och nu föreligger ett förslag 
hur ett lokalt trygghetsråd kan organiseras.  
Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 19, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare inte inrätta ett trygghetsråd 
enligt tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07. Detta på grund av bristande 
resurser. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 19 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07 
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 96 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): 1) Kommunstyrelsen beslutar att tills 
vidare inte inrätta ett trygghetsråd enligt tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07. 
Detta på grund av bristande resurser. 
Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD): Avslag på Fredrik Jönssons 
yrkande. Trygghetsråd ska inrättas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Teddy Nilssons m fl yrkanden, 
och finner att kommunstyrelsen antar Fredrik Jönssons m fl yrkande.  
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Överförmyndaren 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
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Dnr 1056-2014 

§ 61 Uppföljning av Näringslivsstrategin 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-15, 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30, § 11, och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26, § 35. I 
Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunfullmäktige ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
genomförts i verksamheten.  
I samband med att uppföljningen för år 2017 presenterades även 
Näringslivsstrategin till kommunfullmäktige för revidering.  

Kommunförvaltningen föreslår inte några revideringar i strategin för 2019 och 
lyfter därför inte Näringslivsstrategin politiskt. Däremot kommer det under år 
2019 att göras en större översyn av Näringslivsstrategin, dels på grund av att 
det inför år 2020 är halvtid för strategin som sträcker sig mellan 2017-2022 och 
dels på grund av att Svalövs kommun antas ta en vision under 2019. I samband 
med detta kommer även mål och målbild för Näringslivstrategin ses över för att 
synkas med visionen.   
Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 20, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-15, 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 20 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-03 
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2019-02-15 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M) och Stefan Petterssons (M) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad 
till 2019-02-15, godkänns. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 59-2019 

§ 62 Arrendeavtal Röstånga idrottsplats 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Arrendeavtal med Röstånga IS godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas 

samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg att underteckna samtliga 
handlingar i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Röstånga Idrottssällskap (RIS, 844001-0471) bildades 1930 och har, enligt 
stadgarna, ”till uppgift att inom Röstånga samhälle med omnejd väcka intresse 
för samt utöva gymnastik och idrott. Sällskapet ska tillhöra Svenska Gymnastik 
och Idrottsföreningarnas Riksförbund”. Man bedriver idag fotboll på Odenvallen 
med sex ungdomslag och tre seniorlag.(Röstånga.nu) 

För sin verksamhet önskar man tillträde till fastigheten Svalöv-Röstånga 1:68 
och en mindre del av angränsande 1:37, där man planerar att anlägga 
fotbollsplan för ändamålet. Man har genom bidrag från Allmänna Arvsfonden 
möjlighet att finansiera detta, men för att få utbetalat sådant bidrag behöver 
man arrendera tomtmarken i stort sett omgående. 
I anslutning till Arrendet kommer ett parkeringsområde att anläggas, vilken 
kommer att bli allmän platsmark, som kan nyttjas av såväl besökande till 
Idrottsplatsen som fritidsbadet. 

Arrendet föreslås gälla för 10 år med ett årligt arrende, som förhandlas mellan 
parterna, samt därpå löpa tills vidare med 6 månaders uppsägningstid. För att 
det ska räknas som arrende krävs en avgift eller annan motprestation. Någon 
sådan motprestation är inte aktuell i detta avtal. 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande föreslog 2019-03-06, 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Arrendeavtal med Röstånga IS godkänns. 2) Samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg bemyndigas att underteckna samtliga handlingar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut fattat av samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 2019-03-
06 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterat 2019-03-04 
Arrendeavtal daterat 2019-nn-nn. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Petterssons (M), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag 
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Arrendeavtal med Röstånga IS godkänns.  
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Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut bemyndigas samhällsbyggnadschef 
Mats Dahlberg att underteckna samtliga handlingar i ärendet 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, RTAT, HAHZ) 
Röstånga Idrottssällskap 
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Dnr 51-2019 

§ 63 Anmälan av ej besvarade motioner   

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Informationen noteras.  

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. 

Totalt finns det 16 motioner under beredning, vid tiden för fullmäktiges 
sammanträde i mars 2019, har fyra av dessa beretts längre än ett år: 
Motion: Handlingsplan för att förebygga suicid – Agneta Lenander (V) 
Inlämnad: 2017-06-05 
Motion: Gratis träning för invånare som fyllt 70 år – Agneta Lenander (V) 
Inlämnad: 2017-11-27 
Motion:  Måltidsvän för seniorer - Marie Irbladh (C), Eva Olofson (C) och Ida 
Andersson (C) 
Inlämnad 2017-12-04 
Motion: Underlätta för barn och unga att tillfälligt låna sport- och fritidsutrustning 
- Sara Billquist Selberg (L) och Torbjörn Ekelund (L) 
Inlämnad: 2018-02-25 
Arbetsutskottet föreslog 2019-02-25, § 25, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-02-25, § 25 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2019-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Informationen 
noteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda remittenter 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ) 
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Dnr 1-2019 

§ 64 Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegeringsordningen under perioden 2019-02-01 – 
02-26.  

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
02-11. 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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