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Utses att justera Fredrik Jönsson (C) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-04-03, kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 27 - 34 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Fredrik Jönsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-04-01 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   
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Dnr 80-2019 

§ 28 Revidering av bolagsordning - LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Reviderad bolagsordning godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit förslag till reviderad bolagsordning. Bolagsordningen får inte 
ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Landskrona stad och 
Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av föreslagna förändringar, daterad 2019-04-01 
Förslag till bolagsordning, inkommen 2019-03-11 
Bolagsordning, antagen vid årsstämma 2010-05-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski 
(S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Reviderad 
bolagsordning godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige  
LSR 
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Dnr 72-2019 

§ 29 Tillsynsansvar samt förslag till ny taxa - lag om 
tobak och liknande produkter 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om 
tobak och likande produkter i, Bjuvs, Klippans, Perstorp, Svalöv och 
Örkelljungas kommuner.  

2. Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt 
lagen om tobak och likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan 
ska börja gälla den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa 
för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynen omfattar både regelefterlevnaden i 
detaljhandeln samt gällande rökfria miljöer. I Bjuvs kommun, Klippans kommun, 
Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga kommun är Söderåsens 
miljöförbund ansvarig för tillsynen enligt nuvarande lagstiftning. 

Den 1 juli 2019 träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i 
kraft. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av bestämmelserna i 
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i 
sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver införs genom den nya lagen 
krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak till konsument och för att få 

bedriva partihandel med tobaksvaror. 

Kommunen är enligt den nya lagen ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Lagändringen innebär att samtliga medlemskommuner behöver ta beslut om 
var tillsynsansvaret ska ligga. 

Om kommunen beslutar att Söderåsens miljöförbund ska ha tillsynsansvaret 
enligt den nya lagen krävs att arbetet finansieras genom avgiftsuttag enligt 
självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen även behöver ta beslut om 
taxor som omfattar tillstånds- och tillsynsavgifter.  

Beslutsunderlag 

Söderåsens miljöförbunds protokoll 2019-02-26, § 15 
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2019-02-26, § 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski 
(S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och 
likande produkter i, Bjuvs, Klippans, Perstorp, Svalöv och Örkelljungas 
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kommuner. 2) Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn 
enligt lagen om tobak och likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan ska 
börja gälla den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Söderåsens miljöförbund  
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun  
Örkelljunga kommun 
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Dnr 236-2018 

§ 30 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser per 31 december 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida 
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med 
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga 
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunstyrelsen: Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 273-2018 

§ 31 Ansökan om partistöd 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Liberalerna beviljas partistöd med 35 387 kr. 

2. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 88 121 kr. 

3. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 26 598 kr. 

4. Centerpartiet beviljas partistöd med 70 543 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".  

Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.   

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd 2019 från kristdemokraterna, inkommen 2019-03-29 
Ansökan om partistöd 2019 från centerpartiet, inkommen 2019-03-29 
Ansökan om partistöd 2019 från socialdemokraterna, inkommen 2019-03-22 
Ansökan om partistöd 2019 från liberalerna, inkommen 2019-02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 
1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 387 kr. 2) Socialdemokraterna beviljas 
partistöd med 88 121 kr. 3) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 26 598 kr. 
4) Centerpartiet beviljas partistöd med 70 543 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Fullmäktigesalen 
Liberalerna 
Kristdemokraterna  
Centerpartiet 
Socialdemokraterna  
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Dnr 75-2019 

§ 32 Yttrande - Revisionens basgranskning av AB 
SvalövsBostäder 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt eget.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns lekmannarevisorer har genomfört en basgranskning inom AB 
SvalövsBostäder. Syftet med basgranskningen är, enl rapporten, att ge 
lekmannarevisorerna ett underlag för sin bedömning om verksamheten i det 
kommunala bolaget sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande 
sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Rapporten anmäls till kommunfullmäktige vid sammanträdet 2019-03-25. 

Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under april månad 2019. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2019-03-20  
Revisionens basgranskning av AB SvalövsBostäder, daterat 2019   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C):Förslag till kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt eget. 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): Förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige: Granskningsrapport och kommunstyrelsens 
yttrande noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen  
AB SvalövsBostäder 
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Dnr 20-2019 

§ 33 Motion, EU-samordnartjänst 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Yttrande, daterat 2019-03-26, antas som kommunstyrelsens eget.  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänsyn till kommunstyrelsens yttrande.  

Deltar ej 

Jan Zielinski (S) deltar ej i beslutet.  

Reservation  

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

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion som avser en EU-
samordnartjänst.  

I motionen föreslås följande:  

 Att Svalövs kommun inrättar en EU-samordnartjänst kombinerat med ett 
landsbygdsbidragsutredningsuppdrag, detta för att med rätt kompetens 
ska kunna tillgodogörs oss tillgängliga EU-medel för vårt område och 
kanske kunna garantera en bibehållen service på våra orter.  

I arbetsutskottets ordförandes yttrande framgår bland annat att det EU-
samordnaruppdrag som Sverigedemokraterna önskar se inrättat finns redan i 
kommunförvaltningen och förnärvarande är möjligheterna till EU-finansiering 
små då vi är inne i slutet av den pågående budgetperioden för EU och 
majoriteten av de befintliga medlen redan är utlysta.  

Det kan dock vara en god idé att undersöka möjligheten att utöka uppdraget för 
EU-samordning i samband med att den nya programperioden för EU:s fonder 
och program startar, vilket troligtvis sker 2021 om erforderliga beslut om EU:s 
budget fattas i rätt tid. I dagsläget är bedömningen att uppdragets omfattning är 
tillräcklig. 

Med hänsyn till ovanstående föreslår arbetsutskottets ordförande att motionen 
anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2019-03-26 
Motion, inkommen 2019-01-14 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-01 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): Förslag till kommunstyrelsen: 
Yttrande, daterat 2019-03-26, antas som kommunstyrelsens eget.  

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): Förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med hänsyn till 
kommunstyrelsens yttrande.  

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellstörm (SD): Motionen bifalls. 

Angelie Fröjd (M): Avslag på Teddy Nilsson m fl. förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Angelie Fröjds m fl förslag till beslut mot Teddy Nilssons m fl. 
förslag till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet med Angelies Fröjds 
m fl. förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Teddy Nilsson (SD) 
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Dnr 279-2018 

§ 34 Visionsarbetet – Föreställ dig Svalövs kommun 
2040 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade beslut i november 2016 om att en vision för Svalövs 
kommun ska tas fram. Arbetet har påbörjats och frågan har lyfts och 
informerats om vid flera tillfällen, senast på Kommunstyrelsen den 11 mars 
2019 där genomförandeplanen fastställdes. 

I genomförandeplanen finns dialoger med invånare, företag och föreningar, 
samt dialog med förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner i Svalövs kommun 
planerade. Dessa dialoger är planerade till följande datum:  

 Den 8 och 9 april kommer dialog med invånare, företag och föreningar 
ske.  

 Den 26 april kommer dialog med förtroendevalda, chefer och 
tjänstepersoner ske.  

Förutom ovan nämna kommer även dialog med ungdomar att ske. Efter 
dialogerna planeras en återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott tillika 
Visionens styrgrupp vid sammanträdet den 20 maj. Därefter kommer ett förslag 
tas fram och lämnas över för politiskt ställningstagande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-25 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 54 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28, §140 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KABD) 
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Dnr - 

§ 35 Information 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras  

Sammanfattning av ärendet 

a) Carina Månsson och Hanna Åstrand från arbetsförmedlingen informerar 
om myndighetens förändrade förutsättningar och möjliga organisations 
förändringar.  

b) Kommunchef Stefan Larsson informerar om aktuella frågor: 1) Bjuvs 
kommun har nu lämnat räddningstjänstsamverkan. Processen har 
fungerat väl och den operativa förmågan är fortsatt god. 2)  
Förvaltningen anser att det vore gynnsamt om ansvaret för 
räddningstjänsten flyttades från bygg- och räddningsnämnden till 
kommunstyrelsen. Förslaget förväntas presenteras för politiken omkring 
månadsskiftet maj-juni.   

c) Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning, februari 2019 (Dnr 47-
2019).  

d) Nämndsekreterare Louise Linde informerar om: 1) Möteshandbok - stöd 
i uppdraget som förtroendevald (Dnr 55-2019). 2) De tunna klienterna i 
sammanträdesrummet Strået avses avvecklas. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


