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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 17.10 
Ajournering kl. 13.31 – 13.34 
Ajournering kl. 15.15 – 15.30 
Ajournering k. 16.56 – 17.01 
 

Beslutande Fredrik Jönsson (C), ordf 
Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) §§ 1 – 12 
Annie Karlsson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S) §§ 13 - 17 
Angelie Fröjd (M), vice ordf §§ 1 – 11 
Thomas Löfgren (M), tjg ers för Angelie Fröjd (M) §§ 12 - 17 
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) 
Hans Lindström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Johan Wigrup (C) 
Andrej Nilsson (SD) 
Annie Karlsson (S) §§ 1 - 12 
Thomas Löfgren (M) §§ 1 - 11 
Eva Inhammar (C) 
Aase Jönsson (KD) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Sara Billquist Selberg (L) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Jan Bengtsson, ekonomichef 
Hans Dahlquist, utbildningschef § 1 – 2 b 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Katarina Borgstrand, näringslivs- och utvecklingschef, § 1 – 2 a 
Daniel Henriksson, kommunikationschef § 1 - 8 
Britta Fremling, handläggare § 1 – 2 a 
 
Kjell Stjernholm (MP), insynsplats 
Linn Alenius Wallin (FI), insynsplats §§ 1 – 12 
Marika Jardert (V), insynsplats ersättare 
 
Emma Morin, Kollektivtrafikstrateg, Enheten för samhällsplanering, 
Region Skåne § 1 – 2 a 
Alf Wahlgren, PwC  § 1 – 2 b 
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-01-15, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 17 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Teddy Nilsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-01-14 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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 Dnr - 

§ 2 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

1) Mötet ajournerades mellan kl. 13.31 - 13.34, för uppvaktning av 
jubilaren Jan Zielinski.  

2) Emma Morin, Kollektivtrafikstrateg, Enheten för samhällsplanering, 
Region Skåne, informerar om förslag till Trafikförsörjningsprogram 2020 
– 2030 (Dnr 285-2018). 

3) Alf Wahlgren, PwC, presenterar rapporten Granskning av hantering av 
drifts- och investeringsmedel inom Sektor utbildning (Dnr 171-2018). 

4) Jan Bengtsson, ekonomichef, informerar om prel befolkning per 2018-
10-31 (Dnr 90-2018). 

5) Stefan Larsson, kommunchef, informerar: a) om kammarrättens dom 
gällande ogiltighetstalan - Upphandling telefoni samt Överklagande av 
Kammarrättens i Göteborg dom av den 3 december 2018, Mål nr 3295-
18 m fl  - Överprövning av avtals giltighet (Dnr 204-2016). b) Yttrande i 
ärendet Mål M 10717-17 Svenska Kaolin AB ./. Torsten Werner m.fl. 
angående ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till täkt 
av kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna 
Billinge 1:1 m.fl. i Eslövs kommun m.fl. Avrinningsområde: 96 Rönne å 
N: 6207692 E 396761 / SWEREF99 TM. c) Region Skåne leder arbetet  
med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin som nu ska 
revideras. Familjen Helsingborg kommer gemensamt att företräda 
nordvästra Skåne och under samarbetet föreslås kommunstyrelsens 
ordförande vara Svalövs kommuns representant. d) Axel Danielsson 
håller utbildning för förtroendevalda den 5/2 och den 15/3 hålls en intern 
utbildning till vilken det kommer att skickas ut en kallelse.  

6) Louise Linde, nämndsekreterare, informerar om beredskapen inför ett 
eventuellt extraval. 

7) Cirkulär från SKL: 18:16 - Åläggande om gångbanerenhållning m.m, 
18:34 - Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola, Cirkulär 
18:47 - Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 
2018, Cirkulär 18:52 - AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 
2019, 18:59 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker, Cirkulär 
18:64 - Budgetförutsättningar för åren 2018-2022 samt Cirkulär 18:65 - 
EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar (Dnr 
9-2018). 
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Protokollet ska skickas till: 
- 
Ajournering kl. 13.31 – 13.34 
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Dnr - 

§ 3 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2018-12-18 
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2018-10-11. 
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2018-10-11. 
Protokoll, styrelsesammanträde AB SvalövsBostäder 2018-11-21 
Protokoll, styrelsesammanträde AB SvalövsLokaler 2018-11-21 
Protokoll från styrelsens i Landskrona Svalöv Renhållnings AB 2018-12-10 
Protokoll från direktionen för Söderåsens miljöförbund 2018-11-13 
Protokoll från direktionen för Söderåsens miljöförbund 2018-12-18 
Styrelseprotokoll från Sydvatten, 2018-10-26 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
Ajournering kl. 15.15 – 15.30 
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Dnr 1-2019 

§ 4 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Valet till ledamot i Leader Nordvästra Skåne med Öresund för perioden 
2020 – 2022 bordläggs.  

2. Valet till ledamot i valberedningen för perioden 2020 – 2022 bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-03, bordlades valet av ledamot i 
styrelsen och ledamot i valberedningen i Leader Nordvästra Skåne med 
Öresund. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-03, § 242 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga organ till vilka val förrättas 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 3-2019 

§ 5 Extra bolagsstämmor i AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun begär i enlighet med Aktiebolagslagen (SFS 
2005:551) 7 kap, 13 §, att styrelserna för AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler kallar till extra bolagstämmor att avhållas senast den 1 
mars för tillsättande av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande 
och ersättare. Detta med anledning av ändrad politisk majoritet och 
genomfört val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 
2018. 

Deltar ej 

Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Hans Lindström (SD) deltar ej i beslutet av 
ärendet.  

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av valresultatet och den nya politiska styrande koalitionen, 
föreslås att en extra bolagsstämma genomförs så att ny styrelse där kan 
tillsättas.   

Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande valdes av 
kommunfullmäktige 2018-12-17. 

Av bolagens bolagsordningar (8 §, andra stycket) framgår annars att ”Styrelsen 
utses av kommunfullmäktige i Svalövs kommun för tiden från den ordinarie 
årsstämma, som följer efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets 
styrelse.” 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-01-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Angelie Fröjds (M): förslag till fullmäktige: Svalövs 
kommun begär i enlighet med Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 §, att 
styrelserna för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler kallar till extra 
bolagstämmor att avhållas senast den 1 mars för tillsättande av 
styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande och ersättare. Detta med 
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anledning av ändrad politisk majoritet och genomfört val vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S): Avslag på 
ordförandes förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
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Dnr 303-2018 

§ 6 Genomlysning av lokalförsörjningen inom 
kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att via en extern part     
genomlysa om formerna för lokalförsörjning inom Svalövs kommun är     
rationella och kostnadseffektiva.   

2. Kommunstyrelsen uppdrar vidare till arbetsutskottet att fastställa 
nödvändiga utredningsdirektiv för ovan nämnda genomlysning. 

Sammanfattning av ärendet 

Det nya politiska styret avser att genomlysa huvuddelen av den kommunala 
verksamheten. Som ett första steg skall det nuvarande systemet för lokal-
försörjningen inom kommunen genomlysas av en extern part.  

Kommunens övergripande planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor 
behöver utvecklas och förtydligas då lokalkostnader utgör en betydande del av 
verksamhetens kostnader. Verksamheterna ska ha ändamålsenliga lokaler i rätt 
tid och rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad.  

Genomlysningen syftar till att utvärdera det nuvarande systemet för lokal-
försörjning via ett helägt kommunalt bolag är rationellt och framförallt 
kostnadseffektivt.   

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-01-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att via en extern part genomlysa 
om formerna för lokalförsörjning inom Svalövs kommun är rationella och 
kostnadseffektiva. 2) Kommunstyrelsen uppdrar vidare till arbetsutskottet att 
fastställa nödvändiga utredningsdirektiv för ovan nämnda genomlysning. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef 
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Sektorchefer  
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Dnr 106-2018 

§ 7 Uppföljning av internkontroll 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. God internkontroll bedöms ha uppnåtts i Svalövs kommun under 2018.  

3. Förvaltningen uppdras att se över policyn för internkontroll senast den 
30 juni 2019.  

4. Förvaltningen uppdras att i kommande plan för intern kontroll 
återkomma med en mer noggrann metod för kontroll av bidrag från 
migrationsverket. 

Reservation 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) reserverar sig till förmån för eget 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2018-05-14 § 113, förslag till intern kontrollplan 2018. 

Kommunstyrelsen valde i samband med det beslutet ut 30 kontrollmoment där 
risken bedömdes hög. Urvalet gjordes ur en lista där risken bedömts utifrån 
sannolikhet och konsekvens.  

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.  

Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, 
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.   

Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i organisationen där vi 
jobbar strukturerat utifrån beslutad modell.  

Svalövs kommunfullmäktige har endast beslutat om en mindre revidering sedan 
policyn för intern kontroll antogs 2012. Därför föreslår förvaltningen att policyn 
ses över.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-12-18, § 122, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Informationen noteras. 2) God internkontroll bedöms ha uppnåtts i 
Svalövs kommun under 2018. 3) Förvaltningen uppdras att se över policyn för 
internkontroll senast den 30 juni 2019 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-12-18, § 122 
Förslagsskrivelse inklusive bilagor, daterad 2018-12-05 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(30) 
Sammanträdesdatum 

2019-01-14 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd 
(M), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S): 1) 
Informationen noteras.  

 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), 
Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S): 2) God internkontroll bedöms ha 
uppnåtts i Svalövs kommun under 2018.  

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD): ändringsyrkande avseende punkt 
2: God internkontroll bedöms ha uppnåtts i 29 av 30 punkter. Punkt gällande 
bidrag från migrationsverket är ej gjord.   

Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Teddy Nilssons m fl. förslag till beslut. 

 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund 
(L), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie 
Lundgren (S): 3) Förvaltningen uppdras att se över policyn för internkontroll 
senast den 30 juni 2019. 

 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund 
(L), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie 
Lundgren (S): 4) Förvaltningen uppdras att i kommande plan för intern kontroll 
återkomma med en mer noggrann metod för kontroll av bidrag från 
migrationsverket.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagspunkterna 1, 3 och 4 till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.  

Därefter ställer ordförande Fredrik Jönssons m fl. förslagspunkt 2 mot Teddy 
Nilssons m fl. ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enligt 
Fredrik Jönssons m fl. förslag.  

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl. förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl. förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 255-2018 

§ 8 Kommunikationsplanering  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Nämnderna uppdras att i samband med beslut av stora händelser, som 
ombyggnationer, nybyggnationer, laga kraftvinnande av viktiga beslut 
och dokument, kommunicera händelsen internt och externt.  

2. Nämnderna uppdras att ta fram en årsplanering för händelser som är 
viktiga för Svalövs kommun ur ett varumärkesbyggande perspektiv. 
Årsplaneringen ska årligen återrapporteras till kommunstyrelsen i 
november för nästkommande år. 

3. Årshjulsrapporteringen för 2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med god kommunikationsplanering är att informera om kommunens olika 
verksamheter både internt och externt. Internt för kommunens invånare, 
medarbetare och näringsidkare. Externt för att till exempel öka inflyttning till 
kommunen samt öka turismen. Detta är delar som ingår i kommunens 
marknadsföringsstrategi som gäller för 2016-2018. En uppdatering av 
marknadsföringsstrategin planeras så snart visionsarbetet är genomfört. I 
avvaktan på detta arbetar kommunförvaltningen efter nuvarande 
marknadsföringsstrategi. 

För att förstärka Svalövs kommuns varumärke föreslår förvaltningen att 
kommunen ska arbeta med en god kommunikationsplanering för att på ett 
strukturerat sätt kommunicera vad som händer i kommunen, både gällande 
årligen återkommande händelser och i samband med viktiga beslut, invigningar, 
lagakraftvinnande av viktiga beslut och dokument med m.m. 

Därför föreslås kommunstyrelsen att uppdra åt nämnderna att sammanställa de 
årligen återkommande händelser som är viktiga att kommuniceras internt och 
externt och återrapportera dessa till kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottet föreslog 2018-12-18, § 124, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Nämnderna uppdras att i samband med beslut av stora händelser, 
som ombyggnationer, nybyggnationer, laga kraftvinnande av viktiga beslut och 
dokument, kommunicera händelsen internt och externt. 2) Nämnderna uppdras 
att ta fram en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs kommun ur 
ett varumärkesbyggande perspektiv. Årsplaneringen ska årligen återrapporteras 
till kommunstyrelsen i november för nästkommande år. 3) 
Årshjulsrapporteringen för 2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-12-18, § 124 
Förslagsskrivelse, 2018-12-10 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 112 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), 
Émilie Lundgren (S) Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström 
(SD), Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Hans 
Lindström (SD: 1) Nämnderna uppdras att i samband med beslut av stora 
händelser, som ombyggnationer, nybyggnationer, laga kraftvinnande av viktiga 
beslut och dokument, kommunicera händelsen internt och externt. 2)  
Nämnderna uppdras att ta fram en årsplanering för händelser som är viktiga för 
Svalövs kommun ur ett varumärkesbyggande perspektiv. 3) Årsplaneringen ska 
årligen återrapporteras till kommunstyrelsen i november för nästkommande år. 
Årshjulsrapporteringen för 2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa.   

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, HSDT, MLLG, MEMG , KABD, DLHN) 
Samtliga nämnder och styrelser  
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Dnr 286-2018, 251-2018 

§ 9 Riktlinjer för friskvårdstimme på arbetstid 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

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. 

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. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2018-12-12, § 56 
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-12-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Marie Irbladhs 
(C), Stefan Petterssons (M), Anneli Perssons (S) och Torbjörn Ekelunds (L): 
förslag till fullmäktige: 1) Kommunförvaltningen uppdras i stället att fastställa 
rutiner för friskvårdstimme. 2) I det fall kommunfullmäktige står fast vid 
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uppdraget om riktlinjer, fastställs de i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-12 
föreslagna riktlinjerna. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa.   

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (CHM) 
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Dnr 302-2018 

§ 10 Revidering av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen 
(lokalsamordning) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Yttrande inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden över föreslagen 
förändring av reglementet. 

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”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Torbjörn 
Ekelunds (L): förslag till fullmäktige: Yttrande inhämtas från 
samhällsbyggnadsnämnden över föreslagen förändring av reglementet. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG) 
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Dnr 296-2018 

§ 11 Utredningsuppdrag -  matdistribution 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och 
konsekvenserna av att införa en ny metod för matdistribution till brukare 
inom hemvården. Metoden som skall utredas är distribution av kyld mat, 
så kallad ”Cook and Chill”.  

2. Utredningen skall omfatta en pilotstudie med skarp leverans av kyld mat 
inom ett mindre område i syfte att verifiera resultatet av en ny metod för 
matdistribution för hemvården. Utredningen samt resultatet av 
pilotstudien skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband 
med september månads sammanträde 2019.      

3. 100 000 kronor ur 2019 års anslag för oförutsedda utgifter anslås för att 
finansiera utredningen samt förhyrning av nödvändig utrustning för att 
genomföra en pilotstudie. 

Sammanfattning av ärendet 

Matdistributionen inom hemvården har haft betydande utmaningar att leverera 
varm mat till hemvårdens brukare på ett rationellt och effektivt sätt under en 
längre tid.  

Förvaltningen har därför fått i uppdrag att föreslå hur ett utredningsdirektiv 
skulle kunna utformas för att belysa möjligheterna att införa en matdistribution 
baserat på kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”. 

Arbetsutskottet föreslog 2018-12-18, § 125, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och 
konsekvenserna av att införa en ny metod för matdistribution till brukare inom 
hemvården. Metoden som skall utredas är distribution av kyld mat, så kallad 
”Cook and Chill”. 2) Utredningen skall omfatta en pilotstudie med skarp 
leverans av kyld mat inom ett mindre område i syfte att verifiera resultatet av en 
ny metod för matdistribution för hemvården. Utredningen samt resultatet av 
pilotstudien skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med 
september månads sammanträde 2019. 3) 100 000 kronor ur 2019 års anslag 
för oförutsedda utgifter anslås för att finansiera utredningen samt förhyrning av 
nödvändig utrustning för att genomföra en pilotstudie. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-12-18, § 125 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 218 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson 
(S), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M), Kim Hellström (SD), Wioletta 
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Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Ingrid Ekström (SD): 1) 
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att 
införa en ny metod för matdistribution till brukare inom hemvården. Metoden 
som skall utredas är distribution av kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”. 2) 
Utredningen skall omfatta en pilotstudie med skarp leverans av kyld mat inom 
ett mindre område i syfte att verifiera resultatet av en ny metod för 
matdistribution för hemvården. Utredningen samt resultatet av pilotstudien skall 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med september månads 
sammanträde 2019. 3) 100 000 kronor ur 2019 års anslag för oförutsedda 
utgifter anslås för att finansiera utredningen samt förhyrning av nödvändig 
utrustning för att genomföra en pilotstudie. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MEMG, MSDG, IATE) 
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Dnr: KS 466-2016, BIN 466-2016 

§ 12 Fritids- och idrottspolitiskt program  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Fritids- och idrottspolitiskt program, daterat 2018-12-14 antas.  

2. Sidan 13, punkt 4.3, revideras enligt följande: att verka för ett brett 
utbud av fritids- och idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan. 
Resterande del av meningen stryks. 

Reservation  

Èmilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden gav i december 2016 förvaltningen i uppdrag att presentera 
ett förslag till projektplan för ett idrottspolitiskt program. Bakgrunden var 
Bildningsnämndens ambition att anta ett sådant program som i framtiden ska 
fungera som ett styrdokument för idrotts- och fritidsverksamheten i Svalövs 
kommun. 

Projektplanen antogs i januari 2017 då nämndens uppdrag till förvaltningen 
istället blev att skapa ett förslag till ett idrottspolitiskt program enligt föreslagen 
projektplan. 

Förvaltningen presenterade sitt föreslagna program inför nämnden vid 
sammanträdet 2018-06-14. 

Bildningsnämnden beslutade 2018-08-21, § 77 följande: 1. Förvaltningens 
förslag till idrottspolitiskt program remitteras till de i kommunfullmäktige 
representerade partierna. Partiernas remissvar ska vara nämnden tillhanda 
senast 31 december 2018. 

På Bildningsnämndens möte 2018-10-30 togs således beslut om att återkalla 
det idrottspolitiska program som lämnats ut på remiss. Förvaltningen fick då 
uppdraget att omstrukturera programmet till ett programdokument med 
tillhörande handlingsplan. 

Det reviderade programdokumentet presenterades för nämnden 2018-11-29, § 
124.  

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 137, följande beslut: 1) Förslag till 
Fritids- och idrottspolitiskt program revideras enligt följande: 1. Tillägg s. 13 
punkt 4.3: att verka för ett brett utbud av fritids- och idrottsmöjligheter som 
främjar folkhälsan, känsla av sammanhang och ett jämlikt, jämställt deltagande. 
2. Ändring s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: motion ändras till deltagande i aktivitet. 3. 
Tillägg s. 13 punkt 4.4 Delmål 1: Detta för att öka tillgänglighet genom att bygga 
bort hinder och sänka mentala trösklar. 
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Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 137 
Bildningsnämndens beslut 2018-11-29, § 124 
Reviderat Idrottspolitiskt program, daterat 2018-11-15 
Bildningsnämndens beslut 2018-10-30, § 107 
Bildningsnämndens beslut 2018-08-21, § 77 
Bildningsnämndens protokoll 2018-06-14, § 64 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund 
(L), Marie Irbladh (C), Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S), Stefan 
Pettersson (M) och Thomas Löfgren (M): förslag till fullmäktige: 1) Fritids- och 
idrottspolitiskt program, daterat 2018-12-14 antas. 

Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund 
(L), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M) och Thomas Löfgren (M): 2) Sidan 
13, punkt 4.3, revideras enligt följande: att verka för ett brett utbud av fritids- 
och idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan. Resterande del av meningen 
stryks. 

Èmilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S): Fredrik Jönssons m fl. förslag, 
punkt 2, avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Fredrik Jönsson m fl. förslag till beslut, punkt 1, och finner 
att nämnden beslutar enligt detta. 

Därefter ställer ordförande Fredriks Jönssons m fl. förslag, punkt 2, mot Èmilie 
Lundgrens m fl. förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Fredrik Jönssons m fl. förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, LELE, NSFV) 
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Dnr: KS 305-2018, SBN 444-2018 

§ 13 Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor 
avseende avgifter och påföljder, antas och börjar gälla 2019-02-01. 

2. Prisuppräkning för ovan nämnda bestämmelser ska ske årligen vid 
årsskiftet genom "Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning" 
med basmånad september 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunen har det funnits direktiv kring grävningsarbeten. Dessa är otydliga 
och har inte fastställts politiskt. Förvaltningen har arbetat fram förslag till 
grävningsbestämmelser, inklusive förslag till avgifter för grävningsarbeten i 
kommunal mark, avgifter avseende ersättning för framtida underhåll samt 
påföljder om arbetet inte utförs korrekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-20, § 150, att återremittera 
ärendet för förtydligande kompletteringar och ta upp det på 
decembersammanträdet. 

Förvaltningen har förtydligat och kompletterat underlagen i enlighet med 
uttryckta önskemål på sammanträdet.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2018-12-18, § 167, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till 
grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor avseende 
avgifter och påföljder, antas och börjar gälla 2019-02-01. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att göra smärre revideringar i 
textdelarna av bestämmelserna vid behov. 3) Samhällsbyggnadsnämnden 
bemyndigas fastställa årligen uppräknade avgifter enligt "Entreprenadindex för 
husbyggnad och anläggning" med basmånad september 2017. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-12-18, § 167 
Reviderat förslag till grävningsbestämmelser för Svalövs kommun 
Reviderade bilagor till grävningsbestämmelser (avgifter för grävningsarbeten, 
avgifter för framtida underhåll, påföljder, ansökningsblankett) 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-11-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Marie 
Irbladh (C): förslag till fullmäktige: 1) Grävningsbestämmelser för Svalövs 
kommun, med tillhörande bilagor avseende avgifter och påföljder, antas och 
börjar gälla 2019-02-01. 2) Prisuppräkning för ovan nämnda bestämmelser ska 
ske årligen vid årsskiftet genom "Entreprenadindex för husbyggnad och 
anläggning" med basmånad september 2017.  
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr: KS 124-2018, BIN  359-2018 

§ 14 Motion - Läxläsning - en rättighet för den enskilde 
och en skyldighet för kommunen 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har 2018-03-26 ställt en motion till kommunfullmäktige 
angående att bildningsnämnden bör ger skolan resurser att låta personal bistå 
eleverna i läxläsning i skolans lokaler och att läxläsning schemaläggs under 
ordinarie skoltid för att underlätta planeringen för såväl elever och föräldrar som 
för eventuell skolskjuts. 

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 140, följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 140 
Förslag till yttrande, 2018-12-06 
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2018-03-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): förslag till fullmäktige: Motionen anses besvarad med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Bildningsnämnden  
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr: KS 125-2018, BIN 358-2018 

§ 15 Motion – Fler nätverk  

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) har 2018-03-26 ställt en motion till kommunfullmäktige 
angående att ha fler nätverksmöten som företagsfrukost fast inom kultur- och 
fritidslivet. 

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 143, följande beslut: Föreliggande 
yttrande antas. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 143 
Förslag till yttrande, 2018-12-11 
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2018-03-26.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): förslag till fullmäktige: Motionen anses besvarad med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr: KS 157-2018, BIN 357-2018 

§ 16 Motion - Gör Svalöv till Fristad 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) har ställt en motion till kommunfullmäktige om att 
Svalövs kommun ska bli en Fristad. Motionärerna menar att detta skulle sätta 
Svalövs kommun på kartan både nationellt och internationellt.  

Bildningsnämnden fattade 2018-12-14, § 139, följande beslut: 1) Föreliggande 
yttrande antas. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2018-12-14, § 139 
Förslag till yttrande, 2018-12-06 
Motion från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2018-05-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): förslag till fullmäktige: Motionen avslås med hänvisning 
till bildningsnämndens yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detta.  

 

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

§ 17 Delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegeringsordningen under perioden 2018-11-21 – 
12-31.  

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-
12-03. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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Omröstningsbilaga 1 - § 7  – Uppföljning av internkontroll 2018 
 

 Ledamöter  Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C 1    

2 Teddy Nilsson SD  1   
3 Jan Zielinski S 1    

4 Angelie Fröjd M 1    
5 Ingrid Ekström SD  1   

6 Marie Irbladh C 1    
7 Anneli Persson S 1    

8 Kim Hellström SD  1   
9 Stefan Pettersson M 1    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD  1   
11 Èmilie Lundgren S 1    

12 Torbjörn Ekelund L 1    
13 Hans Lindström SD  1   

 SUMMA  8 5   

 
 


