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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 22.50 

Beslutande Teddy Nilsson (SD) 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Ingrid Ekström (SD), förste vice ordförande 
Anna Berg von Linde (M) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Lennart Pettersson (C) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD)  
Claes Hallberg (S), andre vice ordförande 
Angelie Fröjd (M) 
Marie Irbladh (C) 
Sten Schmidt (SD) 
David Lenander (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V) 
Annie Karlsson (S) 
Sten Nilsson (SD), tjg ers för Bo Persson (SD) 
Eva Inhammar (C) 
Kent Kronqvist (S) 
Bengt Jönsson (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Hans Lindström (SD) 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för J Håkan Andersson (C) 
Kjell Stjernholm (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP), §§ 198 – 201 
Charlotta Eldh, §§ 203 - 222 
Èmilie Lundgren (S) 
Aase Jönsson (KD) 
Bertil Johansson (SD), tjg ers för Mats Hannander (SD) 
Sara Billquist-Selberg (L) 
Christer Laurell (C), tjg ers för Ida Andersson (C) 
Kristina Carlsson (FI) 
Marcus Donnerhag (S) 
Ann Pettersson (M), ordförande 
Jenny Uflvin (SD) 
Jörgen Persson (SD) 
Bedrija Halilovic (S)  
 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Conny Thörnkrantz (SD) 
Anette Hallberg (S) 
Krister Olsson (S) 
Agneta Sörensson (M) 
Håkan Sträng (M) 
Pernilla Ekelund (L) 
Åke Johnsson (KD) 
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Övriga deltagare Kommunchef, Stefan Larsson 
Administrativ chef, Michael Andersson 
Nämndsekreterare Linda Huynh 
Nämndsekreterare Sara Rävås 
Fd tf ekonomichef Jan Tingecz 
 
Revisionens ordförande, Göran Winér (S) 
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Utses att justera Jenny Ulfvin (SD) och Èmilie Lundgren (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-11-28, kl 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 198 - 222 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Ann Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Jenny Ulfvin (SD) Èmilie Lundgren (S)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-26 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 198 Beslutad ärendelista 

§ 199 Kompletteringsbudget II 2019 ................................................................... 5 
§ 200 Revidering av reglementen – myndighetsnämnden (nuvarande bygg- 

och räddningsnämnden), bildningsnämnden och socialnämnden............ 9 
§ 201 Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna ........................ 11 
§ 202 Budget 2020, plan 2021 - 2022 ............................................................... 17 
§ 203 Ordningsfråga .......................................................................................... 23 
§ 204 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej 

besvarade motioner ................................................................................. 25 
§ 205 Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i Svalövs kommun .. 26 
§ 206 Fråga, behovet av politisk sekreterare .................................................... 27 
§ 207 Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på det stora 

åtagandet på Lantlyckan ......................................................................... 28 
§ 208 Interpellation, inställda möten med personalutskottet............................. 29 
§ 209 Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att följa kommunens 

personalpolicy .......................................................................................... 30 
§ 210 Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast? .................................. 31 
§ 211 Motion, utrusta byarna i Svalövs kommun med hjärtstartare ................. 32 
§ 212 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 

Kommunfullmäktige ................................................................................. 33 
§ 213 Motion, flexibel arbetstid för anställda inom förskolan ............................ 34 
§ 214 Tillfälligt stopp för externa leverantörer av hemtjänstinsatser enligt 

LOV .......................................................................................................... 35 
§ 215 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 ...................................... 37 
§ 216 Dataskyddspolicy .................................................................................... 38 
§ 217 Granskning av hemsjukvård/ASIH .......................................................... 39 
§ 218 Granskning av utskrivningsklara patienter .............................................. 41 
§ 219 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år .................................. 43 
§ 220 Motion, Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten ... 45 
§ 221 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst .................................................. 47 
§ 222 Motion, Etableringslån ............................................................................. 48 
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 Dnr 315-2017 

§ 199 Kompletteringsbudget II 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Det tidigare uppdraget till Bildningsnämnden att spara 700 000 kronor 
avseende ärendet ny driftsform för lokal besöksnäring  
(Röstånga Camping) upphäves.  
 

2. Det tidigare beslutade generella sparbetinget för Bildningsnämnden 
minskas från 750 000 kronor till 250 000 kronor. 
 

3. Bygg- och räddningsnämndens driftram för 2019 ökas med 150 000 
kronor. 
 

4. Det tidigare beslutade uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att 
spara 400 000 kronor som ett generellt sparbeting upphäves.  
 

5. Det tidigare beslutade uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att öka 
intäkterna med 100 000 kronor upphäves. 
 

6. Samhällsbyggnadsnämndens driftram ökas med 50 000 kronor för 
2019. 
 

7. Det tidigare beslutade uppdraget till Socialnämnden att spara 600 000 
kronor minskas till 300 000 kronor för 2019. 
 

8. Det tidigare beslutade uppdraget till Vård- och omsorgsnämnden att 
spara 175 000 kronor för minskade personalkostnader vid ny form av 
matdistribution upphäves.  
 

9. Vård- och omsorgsnämndens driftram för 2019 ökas med 125 000 
kronor. 
 

10. Den totalt utökade driftramen för 2019 om 2 500 000 kronor enligt ovan 
föreslås finansieras genom det egna kapitalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2019-04-29, § 65, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens ram reduceras med 355 000 kr med hänvisning till 
punkterna 1) – 3) i bilaga 1). 2) Vård och omsorgsnämndens ram reduceras 
med 895 000 kr med hänvisning till punkterna 4) – 8) i bilaga 1). 3) 
Samhällsbyggnadsnämndens ram reduceras med 500 000 kr med hänvisning 
till punkterna 9) och 10) i bilaga 1). 4) Bildningsnämndens ram reduceras med 1 
450 000 kr med hänvisning till punkterna 11) och 12) i bilaga 1). 5) 
Socialnämndens ram reduceras med 800 000 kr med hänvisning till punkterna 
13) och 14) i bilaga 1). 6) Anslaget för finansiella intäkter höjs med 2 mnkr med 
hänvisning till punkt 15) i bilaga 1 avseende extra utdelning från det helägda 
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kommunala bolaget AB SvalövsLokaler. 7) Posten Effektivisering med 0,75 % 
minskas med 6 mnkr till 0 kr och är därmed uppnådd. 8) Berörda nämnder och 
styrelser uppdras att revidera internbudgeten med hänsyn till ny ram. 9) 
Kommunfullmäktige beslutar att 2 mnkr omfördelas från andra 
investeringsanslag 2019 inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde till 
objektet markarbeten Röstånga IP.  Samhällsbyggnadsnämnden äger själva att 
besluta om vilka objekt som skall utgå för att kunna fullfölja uppdraget. 10) 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att utföra markarbeten inom fastigheterna Svalöv-Röstånga 1:68 samt mindre 
del av Röstånga 1:37 för maximalt 2,0 mnkr så att en konstgräsplan kan 
anläggas inom fastigheterna innan medlen från Allmänna arvsfonden återkallas. 
11) Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att före den 1 september 2019 
redovisa ett lokalprogram för nybyggnation av en föreningslokal samt lokaler för 
en förskoleavdelning på Kågerödslund för kommunfullmäktige. Programmet 
skall klarlägga vilka funktioner och ytor som krävs för att återuppföra 
byggnaden enligt ovan. Vid framtagandet av programmet skall berörda aktörer 
ges möjlighet att yttra sig. 12) Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ett extra 
investeringsanslag om 8 mnkr att återuppföra föreningslokalen samt utrymmen 
för en förskoleavdelning på Kågerödslund. 13) Kommunfullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att utreda och föreslå vilken nämnd eller styrelse som är 
lämpligast att hantera uppdraget kring kollektivtrafiken. Utredningen skall 
föredras för kommunfullmäktige senast i december 2019. 14) 2019 års ram för 
verksamheten EU-val tillförs 75 tkr. 15) Under 2019 tillförs 200 tkr i 
driftsbudgeten för vård- och omsorgsnämnden för nyinköp av skyddskläder för 
hemvårdens medarbetare. 

För att stärka välfärdsproduktionen enligt tidigare beslut och förslag föreslår det 
nya styret för Svalövs kommun följande justeringar av 2019 års driftram: 

Bildningsnämnden 

Då uppdraget gällande Röstånga Camping är föremål för en juridisk utredning 
föreslås att nämndens sparbeting återkallas. Därutöver föreslås att det 
generella sparbetinget minskas med 500 000 kronor för att kunna vidmakthålla 
den pågående satsningen mot socioekonomiskt utsatta grupper. 

Bygg- och räddningsnämnden 

På grund av ökade lönekostnader för deltidsbrandmän föreslås att denna 
nämnd får en utökad driftram för 2019 om 150 000 kronor. Löneökningen är 
utöver vad som nämnden kompenseras för via den strategiska reserven. 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Föreslås få ett tillskott om totalt 550 000 kronor för att möta nya kostnader för 
matdistribution inom hemvården om 400 000 kronor samt ökade kostnader för 
miljötillsynen om 150 000 kronor. 

Socialnämnden 

På grund av ökade kostnader för placeringar föreslås att socialnämndens 
sparbeting minskas med 300 000 kronor. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

Föreslås få en ökad driftram med 125 000 kronor för att kunna hantera ökade 
kostnader för licenskostnader med mera. Vidare föreslås att det beslutade 
sparbetinget om 175 000 kronor gällande minskat personalbehov vid ny 
matdistribution återkallas. Detta då den så kallade ”Cook and Chill” metoden 
inte kommer att kunna införas förrän under våren 2020. 

Den totalt utökade driftramen för 2019 om 2 500 000 kronor enligt ovan föreslås 
finansieras genom det egna kapitalet. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 229, kommunfullmäktige att besluta 
följande: 1) Det tidigare uppdraget till Bildningsnämnden att spara 700 000 
kronor avseende ärendet ny driftsform för lokal besöksnäring (Röstånga 
Camping) upphäves. 2) Det tidigare beslutade generella sparbetinget för 
Bildningsnämnden minskas från 750 000 kronor till 250 000 kronor. 3) Bygg- 
och räddningsnämndens driftram för 2019 ökas med 150 000 kronor. 4) Det 
tidigare beslutade uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att spara 400 000 
kronor som ett generellt sparbeting upphäves. 5) Det tidigare beslutade 
uppdraget till Samhällsbyggnadsnämnden att öka intäkterna med 100 000 
kronor upphäves. 6) Samhällsbyggnadsnämndens driftram ökas med 50 000 
kronor för 2019. 7) Det tidigare beslutade uppdraget till Socialnämnden att 
spara 600 000 kronor minskas till 300 000 kronor för 2019. 8) Det tidigare 
beslutade uppdraget till Vård- och omsorgsnämnden att spara 175 000 kronor 
för minskade personalkostnader vid ny form av matdistribution upphäves. 9) 
Vård- och omsorgsnämndens driftram för 2019 ökas med 125 000 kronor. 10) 
Den totalt utökade driftramen för 2019 om 2 500 000 kronor enligt ovan föreslås 
finansieras genom det egna kapitalet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 229  
Förslagsskrivelse, daterad 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 65 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 81 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-04-09 
Mål och budget 2019 med plan 2020-2021 beslutad i kommunfullmäktige 2018-
12-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd 
(M), Jörgen Persson (SD) och Stefan Pettersson (M): 1) Det tidigare uppdraget 
till Bildningsnämnden att spara 700 000 kronor avseende ärendet ny driftsform 
för lokal besöksnäring (Röstånga Camping) upphäves. 2) Det tidigare beslutade 
generella sparbetinget för Bildningsnämnden minskas från 750 000 kronor till 
250 000 kronor. 3) Bygg- och räddningsnämndens driftram för 2019 ökas med 
150 000 kronor. 4) Det tidigare beslutade uppdraget till 
Samhällsbyggnadsnämnden att spara 400 000 kronor som ett generellt 
sparbeting upphäves. 5) Det tidigare beslutade uppdraget till 
Samhällsbyggnadsnämnden att öka intäkterna med 100 000 kronor upphäves. 
6) Samhällsbyggnadsnämndens driftram ökas med 50 000 kronor för 2019. 7) 
Det tidigare beslutade uppdraget till Socialnämnden att spara 600 000 kronor 
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minskas till 300 000 kronor för 2019. 8) Det tidigare beslutade uppdraget till 
Vård- och omsorgsnämnden att spara 175 000 kronor för minskade 
personalkostnader vid ny form av matdistribution upphäves. 9) Vård- och 
omsorgsnämndens driftram för 2019 ökas med 125 000 kronor. 10) Den totalt 
utökade driftramen för 2019 om 2 500 000 kronor enligt ovan föreslås 
finansieras genom det egna kapitalet. 

I ärendet yttrar sig vidare Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn 
Ekelund (L). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden, och finner att 
kommunfullmäktige antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C) och Christer Laurell (C) deltar ej i beslutet. 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Claes Hallberg (S), 
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija 
Halilovic (S) deltar ej i beslutet.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Ledningsgruppen 
Samtliga ekonomer 
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Dnr 316-2019 

§ 200 Revidering av reglementen – myndighetsnämnden 
(nuvarande bygg- och räddningsnämnden), 
bildningsnämnden och socialnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreliggande förslag till reviderade reglementen för 
myndighetsnämnden (nuvarande bygg- och räddningsnämnden), 
bildningsnämnden och socialnämnden, antas att gälla fr o m 2020-01-
01. 

Sammanfattning av ärendet 

För att underlätta det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens säkerhets- 
och beredskapsarbete, föreslås att ansvaret för räddningstjänsten flyttas från 
bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.  

Bygg- och räddningsnämnden föreslås dock även framgent ansvara för den 
myndighetsutövning som ligger inom ramen för räddningstjänstens verksamhet.  

Utöver revideringen avseende räddningstjänsten föreslås att bygg- och 
räddningsnämnden övertar följande uppgifter från bildningsnämnden och 
socialnämnden:  

 Spel och lotterier 

 Tillståndsgivning enligt alkohollagen 

 Yttranden om hemvärnsmän 

För att bättre spegla det breda ansvarsområdet och fokus på 
myndighetsutövning, föreslås att bygg- och räddningsnämnden byter namn till 
myndighetsnämnden.  

Arbetsutskottet fattade 2019-10-28, § 83, följande beslut: 1) Förslag om 
revidering av reglementen samt namnbyte, från bygg- och räddningsnämnden 
till myndighetsnämnden, remitteras till bildningsnämnden, bygg- och 
räddningsnämnden och socialnämnden. Remissyttranden ska inkomma till 
kommunstyrelsen inför sammanträdet den 11 november. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 230, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Föreliggande förslag till reviderade reglementen för 
myndighetsnämnden (nuvarande bygg- och räddningsnämnden), 
bildningsnämnden och socialnämnden, antas att gälla fr o m 2020-01-01. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 230 
Bildningsnämndens ordförandes delegationsbeslut, 2019-11-08 
Socialnämndens protokoll 2019-11-05, § 170 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-10-31, § 119   
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 83 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-22 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2019-10-23 
Förslag till revidering av bildningsnämndens reglemente, daterat 2019-10-23   
Förslag till revidering av bygg- och räddningsnämndens reglemente, daterat 
2019-10-22 
Förslag till revidering av socialnämndens reglemente, daterat 2019-10-22   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jörgen Persson (SD), Aase Jönsson (KD) och Stefan 
Pettersson (M): 1) Föreliggande förslag till reviderade reglementen för 
myndighetsnämnden (nuvarande bygg- och räddningsnämnden), 
bildningsnämnden och socialnämnden, antas att gälla fr o m 2020-01-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Icke deltagande i beslut 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C) och Christer Laurell (C) deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C) och Christer Laurell (C): ”Kommunallagen 6 kap. 1 §: 
”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
eventuella gemensamma nämnders verksamhet.” Vår grunduppfattning är att 
Kommunstyrelsen ska ha så få operativa verksamheter som möjligt under sitt 
ansvarsområde. Därav följer att vi avstår från att deltaga i beslutet om att 
Kommunstyrelsen ska ha ansvar för räddningstjänsten i vår kommun.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MLLG, HSDT, MAN, FKLT, LAHH, SARA, LELE) 
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Dnr 82-2019 

§ 201 Organisationsöversyn kultur- och 
fritidsverksamheterna 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. I Bildningsnämndens reglemente stryks punkt 7 under § 1, sjätte 
stycket, ”ansvara för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar”. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1, punkt 5, får följande 
lydelse:   

 förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt m.fl. avtal, samt förvärv och 
försäljning av kommunens fastighetsbestånd med byggnader, 
inklusive kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrande majoriteten har beslutat att varje verksamhet ska genomlysas under 
mandatperioden. Som en del av detta arbete föreslår kommunförvaltningen en 
genomlysning av kultur- och fritidsverksamheterna som idag är organiserade 
under Bildningsnämnden. 

Genomlysningen föreslås ske i enlighet med nedanstående direktiv 

1. Utredningen skall föreslå lämpliga organisationsformer för kultur- och 
fritidsverksamheterna. 

2. Utredningen skall vid behov föreslå lämpliga förändringar av nämnder 
och styrelsers reglementen. 

3. Utredningen skall ta fram verksamhetsmässiga och ekonomiska för- 
och nackdelar och redovisa dessa för de olika alternativ som lyfts.  

4. Utredningen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast i samband 
med oktober månads sammanträde. 

5. De fackliga organisationerna som berörs skall ges möjlighet att 
komplettera utredningsrapporten med egna yttranden. De bjuds också 
in till alla workshops. 

6. Kommunchefen är ansvarig och sammankallande för utredningen. 

7. Utredningen skall utformas så att förslag till ny organisation kan intas 
senast den 1 januari 2020. 

8.  Följande funktioner/områden skall belysas särskilt: 

- Vaktmästarnas organisatoriska tillhörighet 

- Hur evenemangsarbetet och varumärkesarbetet kan lyftas vid en ny 
organisation samt eventuella samordningsvinster en ny organisation 
kan möjliggöra 

- Hur biblioteken kan användas som mötesplats/medborgarservice. 
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För att belysa ovanstående funktioner planeras workshops utifrån olika teman 
med ett brett deltagande från olika funktioner.  

Personalutskottet föreslog 2019-03-28, § 31, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en genomlysning av 
kultur- och fritidsverksamheterna enligt direktiv i skrivelse daterad 2019-03-19. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 84, följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en genomlysning av kultur- och 
fritidsverksamheterna enligt direktiv i skrivelse daterad 2019-03-19. 

Nu föreligger rapport, daterad 2019-09-17, med tjänsteskrivelse. 

Målsättningen vid en omorganisation av kultur- och fritidsverksamheterna bör 
vara att lyfta deras tillväxtskapande roll då de bidrar till ökad attraktionskraft för 
kommunen.  

Med detta synsätt är kultur- och fritidsverksamheterna en viktig del av det 
strategiska kommunövergripande arbetet för utveckling och tillväxt. 
Verksamheterna har också tydliga kopplingar med det förslag till vision som 
skickats på remiss.  

Vidare har kommunen under längre tid brottats med låg måluppfyllelse i skolan. 
Att renodla bildningsnämndens och utbildningssektorns uppdrag till att fokusera 
på den lagstadgade bildningen kan vara en väg att gå för att nå bättre skol-
resultat.  

Förslaget skapar ett sammanhang för olika funktioner inriktade på externt, 
långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete. Vidare lyfts kultur- och fritidsfrågor 
till en övergripande kommunstrategisk nivå.  

Synergieffekterna inom de olika kultur- och fritidsverksamheterna värnas 
samtidigt som nya skapas – detta samlar organisationen snarare än att splittra 
resurserna. Detta ökar också möjligheterna att stötta varandra mellan olika 
verksamhetsområden och minskar därmed sårbarheten i organisationen. 
Förutsättningar skapas för ett förbättrat samarbete både externt och internt.  

Förslaget ger vidare möjligheter till ett helhetsgrepp inom evenemangs- och 
varumärkesarbetet såväl som i frågan om kommunens övergripande 
attraktionskraft.  

Till utmaningarna med förslaget hör att kultur- och fritidsverksamheterna 
kommer längre från skolans verksamhet. Detta är dock en utmaning som alla 
förslag som tar i beaktande att bildningsnämnden behöver avlastas kommer att 
vara behäftade med. Än viktigare är att denna utmaning bör kunna överbryggas 
med strukturerade arbetsformer. 

Utredningens slutsats är att förslaget ovan är det alternativ som ger bäst 
förutsättningar för ett strategiskt och utvecklande arbete med kultur- och 
fritidsfrågorna och som även bäst uppfyller de krav som bör ställas på en ny 
organisation. 

Personalutskottet fattade 2019-09-24, § 49, följande beslut: 1) Personalutskott 
föreslår kommunstyrelsen att remittera de förslag till förändrad organisation 
som framgår av utredningsrapporten daterad den 17 september 2019 till 
bildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Nämndernas remissvar 
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skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2019. 2) 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att remittera de förslag till 
förändrad organisation som framgår av utredningsrapporten daterad den 17 
september 2019 till de politiska partierna som är representerade i 
Kommunfullmäktige. Partiernas remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 25 oktober 2019. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 206, följande beslut: 1) Förslag till 
förändrad organisation enl utredningsrapport daterad den 17 september 2019 
remitteras till bildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 
Nämndernas remissvar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 
oktober 2019. 2) Förslag till förändrad organisation enl utredningsrapport 
daterad den 17 september 2019 remitteras till de i kommunfullmäktige 
representerade politiska partierna. Partiernas remissvar skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 oktober 2019. 

Nu föreligger remissyttranden från Liberalerna, Centerpartiet, Feministiskt 
initiativ, Socialdemokraterna samt bildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Kommunstyrelsen fattade 2019-11-11, § 231 följande beslut: 1) Rapporten 
”Organisationsöversyn kultur- och fritidsverksamheterna” daterad 2019-09-17, 
inklusive bilagor, godkännes. 2) Förslaget avseende delen att flytta 
vaktmästarfunktionen inom fritidsverksamheten från Sektor utbildning till Sektor 
samhällsbyggnad med organisatorisk placering Gata & park bifalles. 3) Övriga 
delar av förslaget gällande fritidsverksamheten lämnas utan åtgärd avseende 
bildningsnämndens reglemente. 4) Avseende kulturverksamheten, inklusive 
Kulturskolan, lämnas dessa för närvarande utan åtgärd avseende 
bildningsnämndens reglemente. 5) Förvaltningen uppdras att ta fram ett nytt 
utredningsdirektiv gällande hela kulturverksamheten där även en samlad 
lokalisering i Kvarnhuset ska ingå. Förslaget till nytt utredningsdirektiv ska 
föreläggas kommunstyrelsen inget senare än januari månads sammanträde 
2020. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-11-11, § 231, kommunfullmäktige att 
fatta följande beslut: 1) I Bildningsnämndens reglemente stryks punkt 7 under § 
1, sjätte stycket, ”ansvara för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar”. 2) 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1, punkt 5, får följande lydelse:   

 förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt m.fl. avtal, samt förvärv och 
försäljning av kommunens fastighetsbestånd med byggnader, 
inklusive kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 231 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-24, § 152 
Remissvar från Socialdemokraterna, inkommet 2019-10-27 
Remissvar från Feministiskt initiativ, inkommet 2019-10-27 
Remissvar från Centerpartiet, daterat 2019-10-23 
Remissvar från Liberalerna, daterat 2019-10-23 
Remissvar från Miljöpartiet, daterat 2019-10-21 
Remissvar från bildningsnämnden, 2019-10-10, § 79 
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Personalutskottets protokoll 2019-09-24, § 49 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-17 
Rapport, daterad 2019-09-17 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 84 
Personalutskottets protokoll 2019-03-28, § 31 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund 
(L), Kristina Carlsson (FI), Stefan Pettersson (M) och David Lenander (V): 1) I 
Bildningsnämndens reglemente stryks punkt 7 under § 1, sjätte stycket, 
”ansvara för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar”. 2) 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1, punkt 5, får följande lydelse: • 
förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt m.fl. avtal, samt förvärv och försäljning 
av kommunens fastighetsbestånd med byggnader, inklusive kommunens 
idrotts- och fritidsanläggningar. 

Jan Zielinski (S): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Fredrik Jönsson (C) och David Lenander (V): Kultur- och Fritidsverksamheterna 
hanteras i en egen nämnd med en eller två sektorer. 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Stefan 
Pettersson (M): Avslag på Fredrik Jönssons tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkanden och Jan 
Zielinskis avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons tilläggsyrkande, 
och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Icke deltagande i beslut 

Kjell Stjernholm (MP) deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckningar 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Claes Hallberg (S), 
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija 
Halilovic (S): ”Ytterligare än en gång så väljer styret med Sverigedemokraterna i 
ledningen att ondgöra sig över den breda politiska överenskommelsen som 
skapades tillsammans inför den innevarande mandatperioden. Majoriteten i 
kommunen visar tydligt att den gemensamma demokratiska process som har 
fungerat i kommunen över tid, att inför ett val hitta gemensamma spelregler kan 
brytas när som helst. Det är inte första gången som nuvarande styre väljer att 
göra detta, och säkerligen inte sista gången.  

I förslag till ny organisation skall det byggas en ny organisationsgren under 
kommunstyrelsen som kommer att ha en budgetpåverkan. Vi har en anställd 
sektorchef inom Bildningsnämnden som har totalansvaret för verksamheten 
liksom övriga utbildningsverksamheten. Kultur- och fritidsverksamheterna är tätt 
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förknippade med verksamheterna inom Bildningsnämnden, genomförs denna 
omorganisation kommer kultur- och fritidsverksamheterna längre från skolans 
verksamhet och med det också längre bort från kommunens barn och 
ungdomar.  

Vi Socialdemokrater anser att en organisationsförändring angående kultur- och 
fritid inte är ett alternativ. Socialdemokraterna anser att vi gemensamt måste 
skapa större fokus och måluppfyllelse inom skola, kultur- och 
fritidsverksamheterna. Det ska i befintlig nämnd struktureras upp inom 
nuvarande ram ett arbete för att utnyttja och använda våra gemensamma 
resurser på absolut bästa sätt.” 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C) och Christer Laurell (C): ”I vårt remissvar från 2019-
10-23 framgår det att vi förordar att Kultur- och Fritidsverksamheterna hanteras 
i en egen nämnd med en eller två sektorer. 

Vi ser positivt på att flytta vaktmästarfunktionen till Samhällsbyggnadsnämnden 
och Gata & Park. 

Kommunallagen 6 kap. 1 §: ”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.” Vår 
grunduppfattning är att Kommunstyrelsen ska ha så få operativa verksamheter 
som möjligt under sitt ansvarsområde. Därav följer att vi avstyrker förslaget att 

Kommunstyrelsen ska ha ansvar för kultur och fritid i vår kommun. Det föreslås 
att Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha det operativa ansvaret. Med facit 
från att utskottet under ett antal år var ansvariga för personalfrågorna och där 
detta inte fungerade, ser vi inte detta som en vare sig önskvärd eller möjlig 
lösning. 

Om Kultur och Fritid placeras under Kommunstyrelsen, kommer de frågorna att 
drunkna i alla övergripande frågor som finns på dagordningen, med följden att 
det blir minskad fokus på dessa två viktiga verksamheter. Det finns också en 
uppenbar risk för att det blir en ökad tjänstemannastyrning. 

Det står att kultur- och fritidsverksamheten är en viktig del av det strategiska 
kommunövergripande arbetet för utveckling och tillväxt. Vi frågar oss då varför 
kultur- och fritidscheferna idag inte ingår i ledningsgruppen. Om de hör till en 
egen nämnd, blir detta givetvis så. 

Det står att förutsättningar skapas för ett förbättrat samarbete både externt och 
internt. Eftersom alla tjänstepersoner är anställda inom en och samma 
förvaltning, bör man kunna förbättra samarbetet på annat sätt. 

Förslaget om att ha verksamheterna i en gemensam nämnd sägs vara starkt 
kostnadsdrivande. Vi ifrågasätter den slutsatsen med tanke på att det i det 
förslag som utredningen förordar förutsätts ytterligare chefsposter. Dessa 
tjänster kommer att kosta betydligt mer än vad en ny nämnd skulle kosta. 

Den demokratiska/politiska aspekten finns inte nämnd över huvud taget i 
utredningen. Det behövs bättre möjligheter än idag att lära sig det politiska 
hantverket. Att då kunna börja i en mindre nämnd med jordnära frågor är en 
klar fördel. Steget från en föreningsstyrelse till att engagera sig politiskt blir inte 
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så stort. Det finns många framstående politiker som har börjat i just en Kultur 
eller Fritidsnämnd.” 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Politiska partier representerade i kommunfullmäktige  
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HSDT, EVTN, NSFV, MSDG, LELE, HAHZ, LAHH, FKRT) 
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Dnr 6-2019 

§ 202 Budget 2020, plan 2021 - 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 med  
    plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen fastställs. 
 
2. Mål och tillhörande visare fastställs enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen. 
 
3. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, d v s öka  
    kommunens skulder, med totalt 110 miljoner kronor samt 130 miljoner kronor  
    för finansiering av Söderåsbanan samt lån ej upptagna under 2019.  
 
4. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande  
    belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 
 
5. Ägardirektiv inklusive borgensavgift för AB SvalövsBostäder och  
    AB SvalövsLokaler enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen fastställs.  
 
6. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna  
    de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven vid extra bolags-    
    stämma. 
 
7. Det av kommunfullmäktige tidigare beslutade arbetsmarknadsprojektet 2018  
    avslutas i förtid den 30 november 2019 på grund av statens omstrukturering  
    av arbetsförmedlingen. Berörda individer övergår till linjeorganisationen och  
    projektets slutrapport skall föreläggas kommunfullmäktige senast under april  
    månad 2020. 
 
8. Fokus sysselsättning, som syftar till att stärka samordning och strategi mellan  
    arbetsmarknad och näringsliv, föreslås få ett anslag om 1,6 miljoner kronor,  
    vilket motsvarar två tjänster. Finansiering föreslås ske via etablerings- 
    schabloner upparbetade tidigare år.     
 
9. Punkt 2) i ägardirektivet till AB SvalövsLokaler strykes. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Claes Hallberg (S), 
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija 
Halilovic (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl 
yrkande. 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C), Eva Inhammar 
(C), Annelie Johnsson (C) och Christer Laurell (C) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkande. 

David Lenander (V) och Kristina Carlsson (FI) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jan Zielinskis (S) m fl yttrande. 
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Sammanfattning av ärendet 

Förslag till beslut kring Mål och Budget 2020 samt plan 2021-2022 kommer att 
behandlas vid kommunstyrelsens möte den 11 november samt i 
kommunfullmäktige den 25 november. 

Kommunstyrelsen måste dock enligt kommunallagen Kap 6 föreslå en 
skattesats senast under oktober månad. Denna skattesats kan ändras av 
kommunfullmäktige senast i december. 

Kommunstyrelsen remitterade 2019-08-26 förslag till mål och budget 2020 med 
plan 2021-2022 till berörda nämnder. Nämndernas svar skulle vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av remissvaret skall 
nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, investeringsram samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visar visare. 
Inlämnade remissvar överlämnas till kommunstyrelsen för att noteras. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 199, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande över kommunstyrelsens ram antas. 2) Inkomna remissvar i 
övrigt noteras. 

Fullmäktige fattade 2019-10-28, § 160, följande beslut: 1) Utdebitering av 
allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2020 till 20,74 per 
skattekrona. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-11-11, § 233 följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras att i budgetförslaget som föreläggs 
kommunfullmäktige inarbeta effekter av förändrad investeringsvolym för NSVA 
samt förändrad investeringvolym och driftbudgetbelopp gällande ”Meröppet” 
inom Bildningsnämnden. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-11-11, § 233, kommunfullmäktige att 
fatta följande beslut: 1. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 med     
plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen fastställs. 2) Mål och 
tillhörande visare fastställs enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen. 3) 
Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, d v s öka     
kommunens skulder, med totalt 110 miljoner kronor samt 130 miljoner kronor     
för finansiering av Söderåsbanan samt lån ej upptagna under 2019. 4) 
Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d v s låna upp motsvarande belopp 
på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 5) Ägardirektiv inklusive 
borgensavgift för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler enligt bilaga 1 till 
förslagsskrivelsen fastställs. 6) Kommunens ombud i de helägda kommunala 
bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade 
ägardirektiven vid extra bolagsstämma.7)  Det av kommunfullmäktige tidigare 
beslutade arbetsmarknadsprojektet 2018 avslutas i förtid den 30 november 
2019 på grund av statens omstrukturering av arbetsförmedlingen. Berörda 
individer övergår till linjeorganisationen och projektets slutrapport skall 
föreläggas kommunfullmäktige senast under april månad 2020. 8) Fokus 
sysselsättning, som syftar till att stärka samordning och strategi mellan   
arbetsmarknad och näringsliv, föreslås få ett anslag om 1,6 miljoner kronor,     
vilket motsvarar två tjänster. Finansiering föreslås ske via etablerings-   
schabloner upparbetade tidigare år.     
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 233 
Förslagsskrivelse, daterad 2019-11-04 
Förslag till Mål och budget 2020, plan 2021 – 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 160 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 199 
Remissvar från nämnder 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund 
(L), Jörgen Persson (SD) och Sara Billquist Selberg (L): 1) Resultat-, balans- 
och finansieringsbudget för 2020 med plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till 
förslagsskrivelsen fastställs. 2) Mål och tillhörande visare fastställs enligt bilaga 
1 till förslagsskrivelsen. 3) Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att 
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med totalt 110 miljoner kronor samt 
130 miljoner kronor för finansiering av Söderåsbanan samt lån ej upptagna 
under 2019. 4) Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, d v s låna upp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020. 5) 
Ägardirektiv inklusive borgensavgift för AB SvalövsBostäder och AB 
SvalövsLokaler enligt bilaga 1 till förslagsskrivelsen fastställs. 6) Kommunens 
ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av 
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven vid extra bolagsstämma. 7) Det av 
kommunfullmäktige tidigare beslutade arbetsmarknadsprojektet 2018 avslutas i 
förtid den 30 november 2019 på grund av statens omstrukturering av 
arbetsförmedlingen. Berörda individer övergår till linjeorganisationen och 
projektets slutrapport skall föreläggas kommunfullmäktige senast under april 
månad 2020. 8) Fokus sysselsättning, som syftar till att stärka samordning och 
strategi mellan arbetsmarknad och näringsliv, föreslås få ett anslag om 1,6 
miljoner kronor, vilket motsvarar två tjänster. Finansiering föreslås ske via 
etableringsschabloner upparbetade tidigare år. 9) Punkt 2) i ägardirektivet till 
AB SvalövsLokaler strykes. 

Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C): Bifall till 
Centerpartiets budget i sin helhet.  

Jan Zielinski (S), Kristina Carlsson (FI), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren 
(S), Kjell Stjernholm (MP), David Lenander (V) och Claes Hallberg (S): I första 
hand: Bifall till Socialdemokraternas budget 2020, plan 2021, plan 2022. I andra 
hand: 1) Centrala poster. Styrets förslag, utdelning AB SvalövsLokaler 19 
miljoner 2020, 6 miljoner 2021. Hyresjusteringar 2020 med 7 miljoner, 2021 
med 7 miljoner och 2022 med 7 miljoner. Ändringsyrkande: Utdelning AB 
SvalövsLokaler 5 miljoner 2020, 5 miljoner 2021 och 5 miljoner 2022. Att 
uppdra att inom hela förvaltningen hitta besparingar/effektiviseringar på 10 
miljoner 2020, 12 miljoner 2021 och 14 miljoner 2022. Besparingar/ 
effektiviseringar skall inte drabba kärnverksamhet. 2) Ekonomimodell. 
Ändringsyrkande att införa ekonomisk styrmodell i sin helhet från sidan 3 i 
Socialdemokraternas budget 2020, plan 2021 och 2022. 3) Investeringsbudget. 
Tilläggsyrkande bifall till att alla nya skattefinansierade investeringsbeslut under 
2020 skall beslutas i kommunstyrelsen. 4) Ägardirektiven. Tilläggsyrkande till 
ägardirektiven AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder. Styrelsen för AB 
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SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder skall arbeta efter aktiebolagslagens 
krav och i alla beslut till bolagets bästa. 5) Ägardirektiven. Ändringsyrkande till 
ägardirektiven AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder från. VD ska 
medverka i kommungemensamma angelägenheter, till att VD ska medverka i 
kommungemensamma angelägenheter på samma villkor som övriga chefer. 6). 
Bildningsnämnden. Tilläggsyrkande Bildningsnämnden tillsammans med AB 
SvalövsLokaler skall under 2020 utreda förutsättningarna för att skapa en eller 
flera F-9 skolor i kommunen. 7) Vård och omsorgsnämnden. Tilläggsyrkande 
Vård och Omsorgsnämnden påbörja utbyggnaden av kommunens platser för 
särskilt boenden. Prioritera den föreslagna nybyggnationen vid Solgården 2020. 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S) och David Lenander 
(V): Avslag på majoritetens budget 2020, plan 2021, plan 2022. 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L): Kommunstyrelsen uppdras 
att utan dröjsmål starta ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få 
kommunens ekonomi i balans. 

Kristina Carlsson (FI): Vi vill se budgeten formuleras och följas upp utifrån 
jämställdhetsdata så att vi kan se hur pengarna fördelas mellan könen och 
åtgärda eventuella ojämställdheter. 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl och Torbjörn Ekelunds m fl 
yrkanden. 

Jan Zielinski (S): Avslag på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande. 

Ajournering 21.55 – 22.15 

Det noteras att Kjell Stjernholm (MP) lämnat sammanträdet inför 
omröstningarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Teddy Nilssons (SD) m fl, Fredrik Jönssons (C) m fl 
och Jan Zielinskis (S) yrkanden mot varandra, och finner att kommunfullmäktige 
antar Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstning begärs 

Ordföranden meddelar att Teddy Nilssons m fl yrkande är huvudförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1) Jan Zielinskis m fl och Fredrik Jönssons m fl yrkande ställs mot 
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2) Teddy Nilssons m fl yrkande ställs mot det förslag som 
kommunfullmäktige utser till motförslag 

Ja-röst för Teddy Nilssons m fl yrkande.  
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. 

Ordföranden ställer Jan Zielinskis m fl och Fredrik Jönssons m fl yrkanden mot 
varandra, och finner att kommunfullmäktige utser Jan Zielinskis m fl yrkande 
som motförslag.  
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Omröstningsresultat 

Med 18 ja-röster för Teddy Nilssons m fl yrkanden och 10 nej-röster för Jan 
Zielinskis m fl yrkande, beslutar kommunfullmäktige bifalla Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 6 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl 
andrahandsyrkande, punkt 1), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl 
andrahandsyrkande, punkt 2), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 2). 
Nej-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 2). 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster för och 18 nej-röster emot finner ordföranden att fullmäktige 
avslår Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 2). 7 ledamöter avstår från 
att rösta. Se omröstningsbilaga 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl 
andrahandsyrkande, punkt 3), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl 
andrahandsyrkande, punkt 4), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl 
andrahandsyrkande, punkt 5), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 5). 
Nej-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 5). 

Omröstningsresultat 

Med 10 ja-röster för och 18 nej-röster emot finner ordföranden att fullmäktige 
avslår Jan Zielinskis m fl andrahandsyrkande, punkt 5). 6 ledamöter avstår från 
att rösta. Se omröstningsbilaga 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl 
andrahandsyrkande, punkt 6), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl 
andrahandsyrkande, punkt 7), och finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Ordförande ställer därefter proposition på Kristina Carlssons yrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 
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Slutligen ställer ordföranden proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och 
finner att kommunfullmäktige avslår det. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds m fl yrkande. 
Nej-röst för avslag på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 2 ja-röster för och 32 nej-röster emot finner ordföranden att fullmäktige 
avslår Torbjörn Ekelunds yrkande. Se omröstningsbilaga 4. 

Protokollsanteckning 

David Lenander (V): ”Vänsterpartiet väljer att ställa sig bakom 
Socialdemokraternas budgetförslag för 2020 men vill föra till protokollet att vi, 
parallellt med vårt stöd till socialdemokraternas budget, helst hade sett större 
satsningar på vård- och omsorgsnämnden samt att budgeten hade behållit den 
satsning på kommunens lägsta löner som genomförts 2019.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, AAN, EVLT) 

  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(52) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 203 Ordningsfråga  

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Sammanträdet avbrytes efter det att följande ärenden behandlats  
§ 206 - Fråga, behovet av politisk sekreterare 
§ 207 - Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på 
det stora åtagandet på Lantlyckan 
§ 208 - Interpellation, inställda möten med personalutskottet 
§ 209 - Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att följa kommunens 
personalpolicy 
§ 210 - Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast? 
§ 211 - Motion, utrusta byarna i Svalövs kommun med hjärtstartare - 
För beslut om handläggning. 
§ 212 - Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad 
rapport till Kommunfullmäktige - För beslut om handläggning. 
§ 213 - Motion, flexibel arbetstid för anställda inom förskolan - För 
beslut om handläggning. 

2. Resterande ärenden (enl nedan) bordläggs och behandlas vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16. 
§ 204 - Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning 
av ej besvarade motioner  
§ 205 - Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i Svalövs 
kommun 
§ 214 - Tillfälligt stopp för externa leverantörer av hemtjänstinsatser 
enligt LOV 
§ 215 - Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 
§ 216 - Dataskyddspolicy 
§ 217 - Granskning av hemsjukvård/ASIH 
§ 218 - Granskning av utskrivningsklara patienter 
§ 219 - Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år 
§ 220 - Motion; Utred behovsprövningen och planeringen inom 
hemtjänsten 
§ 221 - Motion, inrätta en kommunal fixartjänst 
§ 222 - Motion, Etableringslån 

Sammanfattning av ärendet 

Då klockan nu passerat 22.30 skall ordföranden enl arbetsordningens § 13 
ställa ordningsfråga gällande huruvida tiden för sammanträdet ska förlängas 
eller om sammanträdet ska avbrytas. 

Följande ärenden hade vid tidpunkten för sammanträdets avbrytande inte 
behandlats: 

 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej 
besvarade motioner  

 Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i Svalövs kommun 
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 Fråga, behovet av politisk sekreterare  

 Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på det stora 
åtagandet på Lantlyckan  

 Interpellation, inställda möten med personalutskottet  

 Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att följa kommunens 
personalpolicy 

 Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast?  

 Motion, utrusta byarna i Svalövs kommun med hjärtstartare - För beslut 
om handläggning. 

 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till 
Kommunfullmäktige - För beslut om handläggning.  

 Motion, flexibel arbetstid för anställda inom förskolan - För beslut om 
handläggning. 

 Tillfälligt stopp för externa leverantörer av hemtjänstinsatser enligt LOV 

 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023  

 Dataskyddspolicy  

 Granskning av hemsjukvård/ASIH  

 Granskning av utskrivningsklara patienter  

 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år  

 Motion; Utred behovsprövningen och planeringen inom hemtjänsten 

 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst  

 Motion, Etableringslån  
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Dnr KS 51-2019 

§ 204 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), 
Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

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. 

I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: ”Styrelsen ska två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober.” 

Totalt bereds 30 motioner, fem av dessa har varit under beredning i över ett år. 
Två av dessa fem har dock behandlats av ansvarig remissinstans.  

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 76, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej besvarade 
motioner godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 210 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Redovisning av ej besvarade motioner per 2019-09-26 godkänns. 

Ärednet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 168.  

Beslutsunderlag 

Uppdaterad sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-11-
15 
Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 168 
Uppdaterad sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-10-
18 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 210 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 76 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26  
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-09-26 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda organ 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 333-2019 

§ 205 Fråga, Enskilda överenskommelser med personal i 
Svalövs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Sara B Selberg (L) har inkommit med en fråga till personalutskottets ordförande 
rörande enskilda överenskommelser: 

 Hur många personer har man träffat enskilda överenskommelser med 
gällande en anställnings avslutande? 

 Inom vilka yrkeskategorier har dessa befunnit sig? 

 Hur mycket har dessa enskilda överenskommelser kostat kommunen? 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 170. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 170 
Fråga från Sara B Selberg (L), inkommen 2019-10-07 

 
Protokollet ska skickas till: 
Sara B Selberg (L) 
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Dnr 388-2019 

§ 206 Fråga, behovet av politisk sekreterare  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Frågan får ställas. 

2. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en fråga rörande behovet av politisk 
sekreterare. Följande fråga ställs till ordförande i kommunstyrelsen: 

 Finns det några planer på att anställa en Politisk Sekreterare i Svalövs 
kommun under mandatperioden? 

Beslutsunderlag 

Fråga från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2019-11-11 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
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Dnr 387-2019 

§ 207 Interpellation, ekonomiutvecklingen i kommunen 
med tanke på det stora åtagandet på Lantlyckan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en interpellation rörande 
ekonomiutvecklingen i kommunen med tanke på det stora åtagandet på 
Lantlyckan. Följande frågor ställs till ordförande i Kommunstyrelsen. 

 Hur förklarar du detta stora ekonomiska åtagande, med tanke på det 
synnerligen måttliga behovet av platser på Särskilt boende för 
närvarande? 

 Hur kommer du att finansiera det avtalet som kommer att skrivas med 
HSB/Midroc? 

 Vilket ekonomiskt utrymme kommer det att finnas till Trygghetsboende i 
t.ex. Billeberga, Kågeröd och Röstånga med tanke på de resurser som 
behöver läggas på Lantlyckan? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Fredrik Jönsson, inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
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Dnr 385-2019 

§ 208 Interpellation, inställda möten med 
personalutskottet  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en interpellation rörande inställda möten 
med personalutskottet. Följande frågor ställs till ordförande i personalutskottet: 

 Hur förklarar du att personalutskottets möten har ställts in, trots att det 
finns viktiga frågor att diskutera och besluta om? 

 Hur ser du på behovet av personalutskottet idag och framöver? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Fredrik Jönsson (C), inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Fredrik Jönsson (C) 
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Dnr 386-2019 

§ 209 Interpellation, AB SvalövsBostäder, krav på att 
följa kommunens personalpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation rörande AB 
SvalövsBostäder och krav på att följa kommunens personalpolicy mm. Följande 
frågor ställs till ordförande i personalutskottet: 

 Vilka juridiska grunder baserar du dina uttalanden på? 

 På vilket sätt har de som lämnat inte sett till bolagets bästa? 

 På vilket sätt tänker du hantera rekryteringen av ny VD i AB 
SvalövsBostäder? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Lennart Pettersson (C), inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Lennart Pettersson (C) 
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Dnr 384-2019 

§ 210 Interpellation, vilken uppdragsgivare är viktigast? 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) har inkommit med en interpellation rörande situationer 
med flera uppdragsgivare. Följande frågor ställs till ordföranden i AB 
SvalövsBostäder och i AB SvalövsLokaler: 

 På vilket sätt kan du hävda att du arbetar för bolagets bästa med tanke 
på de renoveringsbehov som finns, när du vill ta ut pengar från AB 
SvalövsBostäder? 

 På vilket sätt kan du hävda att du arbetar för bolagets bästa, när du tar 
bort möjligheten för AB SvalövsLokaler att konkurrera om byggnation av 
nytt vårdboende och trygghetsboende? 

 På vilket sätt kan du hävda att du arbetar för kommunens bästa och 
Vård- och omsorgsnämndens bästa, när du är beredd att ta på dig 
kommunala kostnader på 300-750 mkr, utan vare sig en behovsanalys 
eller en ekonomisk konsekvensanalys? 

 På vilket sätt kommer du att kunna förklara din opartiskhet gentemot 
dina olika uppdragsgivare i frågor som berör dina olika uppdrag? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Lennart Pettersson (C), inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Lennart Pettersson (C) 
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Dnr 353-2019 

§ 211 Motion, utrusta byarna i Svalövs kommun med 
hjärtstartare 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Stjernholm (MP) inkom 2019-10-23 med motionen: Utrusta byarna i 
Svalövs kommun med hjärtstartare. I motionen yrkas följande: 

 Att Svalövs kommun införskaffar/anordnar så att det finns minst en 
hjärtstartare per by inom Svalövs kommun. 

 Att Svalövs kommun anordnar utbildning för de invånare som vill lära 
sig Hjärtlungräddning. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-10-23 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 373-2019 

§ 212 Motion, uppdra åt AB Svalövsbostäder att avlägga 
samlad rapport till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-10-28 med motionen: Uppdra åt AB 
Svalövsbostäder att avlägga samlad rapport till Kommunfullmäktige. I motionen 
yrkas följande: 

 AB Svalövsbostäder uppdras att skapa och överlämna en rapport till 
Svalövs kommunfullmäktige.  

 Rapporten innehåller uppgifter, i enlighet med vad som anges ovan, 
som beskriver hur underhållsläget på lägenhetsbeståndet är.  

 Rapporten innehåller, i enlighet med vad som anges ovan, en 
beskrivning av systemet som ger en koppling mellan 
renoveringsåtgärder och hyrans storlek.  

 Rapporten innehåller en beskrivning om vad som händer i de fall 
hyresgästen inte vill betala för renoveringsåtgärder, men dessa bedöms 
nödvändiga.  

 Formen för hur ett uppdrag enl ovan kan adresseras, föreslås av 
kommunens förvaltning.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-10-28 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 383-2019 

§ 213 Motion, flexibel arbetstid för anställda inom 
förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2019-11-11 med motionen: 
Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan. I motionen yrkas följande: 

 Kommunen utreder förutsättningarna för att införa flexibel arbetstid för 
anställda inom förskolan. 

 Vid positiva svar i utredningen, är målsättningen att införa det under 
höstterminen 2020. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-11-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr KS 360-2019, 183-2010, VON 108-2019 

§ 214 Tillfälligt stopp för externa leverantörer av 
hemtjänstinsatser enligt LOV 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2011-02-28, § 30, följande beslut: 1) Föreslaget 
ersättningssystem, enligt förfrågningsunderlag kapitel 5 och punkten 6.2.14, 
antas. 2) Förfrågningsunderlag, exklusive bilagor, avseende hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård antas. 3) Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om 
ändringar i förfrågningsunderlaget som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. 4) Avgiftssystemet, enligt bilaga, antas och 
införs från och med 1 augusti 2011. 5) Valfrihetssystem inom hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård införs i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 
2011. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om 
tillfälligt stopp för externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av 
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun enligt LOV (Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem.  

I den pågående omorganisationen inom vård- och omsorgsförvaltningen har 
förvaltningen uppmärksammat att en genomgripande utredning av 
valfrihetssystemet LOV krävs. Under tiden förvaltningen utreder och tar fram 
nytt underlag för valfrihetssystemet föreslår nämnden därför att inga nya 
leverantörer antas.  

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2019-10-06, § 102, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag om tillfälligt stopp för 
externa leverantörer att beviljas leverantörsstatus av hemtjänstinsatser i 
Svalövs kommun enligt LOV (KF 2011-02-28, § 30), antas. 

Av upphandlingsmyndighetens webbplats framgår följande: ”En upphandlande 
myndighet som beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem, kan ändra sitt 
beslut och avbryta valfrihetssystemet. Leverantörer som ännu inte godkänts 
måste få information om att valfrihetssystemet avbrutits. Om parterna ingått 
avtal innan valfrihetssystemet avbrutits gäller vanliga civilrättsliga regler om 
uppsägning av avtal.” 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 241, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut, 2011-02-28, § 30, upphävs per 
2019-11-30, och valfrihetssystemet avbrytes därmed. 2) Vård- och 
omsorgsnämnden uppdras att snarast återkomma med förslag till återinförande 
av LOV, efter översyn av förfrågningsunderlag m fl vederbörliga handlingar. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 241 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-06, § 102 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-02-28, § 30 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA) 
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Dnr KS 356-2019, BIN 277-2019 

§ 215 Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan för Svalövs 
kommun, då den nuvarande gäller till och med 2019. 
 
Bildningsnämnden föreslog 2019-10-10, § 80, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till Biblioteksplan för 
Svalövs kommun 2020-2023 antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 239, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Förslag till Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023 
antas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 239 
Bildningsnämndens protokoll 2019-10-10, § 80 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-01 
Biblioteksplan för Svalövs kommun 2020-2023, daterad 2019-09-27 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE) 
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Dnr KS 297-2019 

§ 216 Dataskyddspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

För att övergripande beskriva dataskyddsförordningens innebörd och krav på 
Svalövs kommuns behandling av personuppgifter behöver en Dataskyddspolicy 
fastställas. Vidare krävs en generell kompetenshöjning och enad syn på 
definitioner, ansvar och behandling av personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-09-30, § 74, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Dataskyddspolicy för Svalövs 
kommun, som på ett övergripande plan beskriver hur organisationen behandlar 
personuppgifter antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 202 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett övergripande plan 
beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter, antas. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 164. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 164 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 202 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-09-30, § 74 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06 
Dataskyddspolicy, daterad 2019-09-06 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bygg- och räddningsnämnden 
Överförmyndaren 
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Räddningschef 
Ekonomichef 
HR-chef 
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Dnr KS 289-2019, VON 93-2019 

§ 217 Granskning av hemsjukvård/ASIH 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar om hemsjukvård/ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). 
Granskningen har genomförts av Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från 
PWC. Resultatet av granskningen framgår av revisionsrapporten – Granskning 
av hemsjukvård/ASIH daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig hemsjukvård. Efter genomförd granskning görs 
bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer en 
ändamålsenlig hemsjukvård. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns gemensamma avtal/överenskommelser 
(styrdokument) 

Uppfyllt 

Det finns en fungerande samverkans-struktur mellan 
kommun och region som stödjer en utveckling av 
hemsjukvården 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd, processer och kompetens som 
stödjer och underlättar samverkan kring den enskilda 
patienten 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (även brukares och anhörigs synpunkter) 

Delvis uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av hemsjukvård/ASIH”. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-10-16, § 106, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 243, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 243 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-16, § 106 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av hemsjukvård/ASIH 
Bilaga 1, Rutin samverkan vid utskrivning 
Bilaga 2, Riktlinje Strategi för E-hälsa 2020-2030 
Bilaga 3, Bedömning om inskrivning i Mobilt vårdteam 
Revisionsrapport - Granskning av hemsjukvård/ASIH. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr KS 290-2019, VON 94-2019 

§ 218 Granskning av utskrivningsklara patienter 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs revisorer har genomfört en granskning av hur Svalövs kommun 
samverkar kring utskrivningsklara patienter. Granskningen har genomförts av 
Louise Tornhagen och Cornelia Pethrus från PWC. Resultatet av granskningen 
framgår av revisionsrapporten – Granskning av utskrivningsbara patienter 
daterad juni 2019. 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig process för samverkan av utskrivningsklara 
patienter. Efter genomförd granskning görs bedömningen att vård- och 
omsorgsnämnden i all väsentlighet har säkerställt en ändamålsenlig process för 
samverkan. 

Följande kontrollmål har bedömts: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns en fungerande samverkansstruktur mellan 
kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns gemensamma styrdokument som stödjer en 
sammanhållen vård mellan kommun och region 

Uppfyllt 

Det finns rutiner, stöd och processer som stödjer och 
underlättar samverkan kring den enskilda patienten 

Uppfyllt 

Nya arbetssätt har utvecklats som stödjer en trygg och 
säker vård för den enskilde. 

Delvis uppfyllt 

Patient/brukare ges en trygg och säker vård efter 
utskrivning 

Delvis uppfyllt 

Det sker en uppföljning av samverkan på organisations- och 
individnivå (ledtid, kostnader, oplanerad återinskrivning 30 
dagar, brukares och anhörigs synpunkter) 

Uppfyllt 

 

Revisorerna har beslutat att översända rapporten till vård- och 
omsorgsnämnden för behandling och yttrande samt till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Förvaltningens yttrande framgår av bilaga ”Förvaltningens yttrande avseende 
Granskning av utskrivningsklara patienter”. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-10-16, § 106, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget. 
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Kommunstyrelsen föreslog 2019-11-11, § 244, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport och vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 244 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-10-16, § 107 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-10 
Förvaltningens yttrande avseende Granskning av utskrivningsklara patienter 
Bilaga 1, Bedömning om inskrivning i mobilt vårdteam 
Revisionsrapport - granskning av utskrivningsklara patienter. 
Missiv: Granskning av hemsjukvård/ASIH samt granskning av utskrivningsklara 
patienter. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)  
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Dnr 372-2017 

§ 219 Motion, Gratis träning för invånare som fyllt 70 år  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Lenander (V) inkom 2017-11-27 med motionen ”Gratis träning för 
invånare som fyllt 70”. I motionen hänvisar Vänsterpartiet till ett projekt i Hörby 
Kommun där medborgare över 75 år erbjuds att träna gratis på de lokala 
gymmen under en 10-veckors period. Vänsterpartiet yrkar följande: 

 Vård och omsorgsnämnden alternativt kommunstyrelsen uppdras att 
kontakta lokala gym och träningsanläggningar för att förhandla fram ett 
bra pris för såväl kommun som den enskilde förmånstagaren för att så 
fort som möjligt få så många pensionärer som möjligt i lämplig 
motionsform. 

 Kommunfullmäktige skapar en långsiktig budget för att upprätthålla 
friskvård för våra äldre. 

 Vård och omsorgsnämnden omedelbart inleder mätningar av upplevd 
hälsostatus och fortsätter med detta under och efter projektets 
genomförande. 

Kommunfullmäktige fattade 2017-12-18, § 185: Motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens tjänstgörande ordförande remitterade 2018-01-05 motionen 
till vård- och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-01-11, § 93, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 211 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Motionen avslås, med hänvisning till vård och omsorgsnämndens 
yttrande, daterat 2019-08-29. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 178. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 178 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 211 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-09-11, § 93 
Ordförandens i vård- och omsorgsnämnden förslag till yttrande, daterat 2019-
08-29 
Bilaga, daterad 2019-08-29  
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Remittering från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-01-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-18, § 185 
Motion, inkommen 2017-11-27 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
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Dnr KS 212-2018, VON 133-2019 

§ 220 Motion, Utred behovsprövningen och planeringen 
inom hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande behovsprövningen 
och planeringen inom hemtjänsten. 

I motionen föreslår liberalerna följande: Kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en total genomlysning av sektorn Vård- 
och omsorg, i syfte att antingen styrka eller dementera siffrorna SKL:s rapport 
Öppna jämförelser, och om förbättringsmöjligheter finns, realisera dessa. 
Frågeställningar att besvara utredningen ska ligga i linje med förda 
resonemang. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-08-27, § 124, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-19 motionen till vård- och 
omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-08-14, § 78, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-13, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-09-16, § 188, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) 1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-13. 

yttrande, daterat 2019-08-29. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 179. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 179 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 212 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 188 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-08-14, § 78 
Svar på motion, daterad 2019-08-13 
Remitteringsbeslut, daterad 2018-09-19 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-08-27, § 124 
Motion från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-07-26 
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Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
  



 

Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(52) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 52-2019, VON 72-2019 

§ 221 Motion, inrätta en kommunal fixartjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-01-22 med motionen ”Inrätta en kommunal 
fixartjänst”. I motionen yrkar Sverigedemokraterna följande: 

Att vård och omsorgsnämnden får uppdraget att undersöka möjligheterna att 
inrätta denna fixartjänst. Gärna i samarbete med daglig verksamhet och 
arbetsmarknadsenheten.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-02-25, § 34, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Motionen remitterades 2019-08-08 av kommunstyrelsens ordförande till vård- 
och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-09-11, § 92, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-08-29, antas som nämndens eget. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-08-29. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 180. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 181 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 213 
Yttrande, daterat 2019-08-28 
Remitteringsbeslut, 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25, § 34 
Motion, inkommen 2019-01-22 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Motionären  
Kommunförvaltningen (MAMG, SARA) 
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Dnr KS 186-2019, SN 55-2019 

§ 222 Motion, Etableringslån 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion, daterad 2019-06-03, 
avseende etableringslån som rör perioden mellan det att Migrationsverkets 
ersättning upphör och ersättning från Försäkringskassan inträder.  

I motionen yrkas följande: 

- Att socialnämnden får uppdraget att införa en lämplig form för 
etableringslån istället för försörjningsstöd under denna glapperiod i 
Svalövs kommun.  

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-17, § 118, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-08-08 remitterat motionen till 
socialnämnden för yttrande.  

Nämndens ordförande har skrivit ett yttrande, daterat 2019-09-20. 

Socialnämnden fattade 2019-09-01, § 141, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2019-09-20, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till 
socialnämndens yttrande, daterat 2019-09-20. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-10-14, § 212 kommunfullmäktige besluta enligt 
följande: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till socialnämndens 
yttrande, daterat 2019-09-20. 

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-10-28, § 181. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmätktiges protokoll 2019-10-28, § 181 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 214 
Yttrande från ordförande, daterat 2019-09-20. 
Remittering av motion, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktigesprotokoll 2019-06-17, § 118 
Motion, daterad 2019-06-03 

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Motionären 
Kommunförvaltningen (MLLG, SARA) 
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Omröstningsbilaga 1 - § 202 Budget 2020, plan 2021 – 2022  
 
 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD X    

2 Jan Zielinski S  X   

3 Fredrik Jönsson C   X  

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD X    

5 Anna Berg von Linde M X    

6 Anneli Persson S  X   

7 Kim Hellström SD X    

8 Lennart Pettersson C   X  

9 Torbjörn Ekelund  L X    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD X    

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S  X   

12 Angelie Fröjd  M X    

13 Marie Irbladh C   X  

14 Sten Schmidt SD X    

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand V  X   

16 Annie Karlsson S  X   

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD X    

18 Eva Inhammar C   X  

19 Kent Kronqvist S  X   

20 Bengt Jönsson SD X    

21 Stefan Pettersson M X    

22 Hans Lindström  SD X    

23 Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson C   X  

24 Vakans MP     

25 Émilie Lundgren S  X   

26 Aase Jönsson KD X    

27 Bertil Johansson, tjg ers för M Hannander SD X    

28 Sara Billquist Selberg L X    

29 Christer Laurell, tjg ers för I Andersson C   X  

30 Kristina Carlsson FI  X   

31 Marcus Donnerhag S  X   

32 Ann Pettersson, ordf M X    

33 Jenny Ulfvin SD X    

34 Jörgen Persson SD X    

35 Bedrija Halilovic S  X   

 SUMMA  18 10 6  
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Omröstningsbilaga 2 - § 202 Budget 2020, plan 2021 – 2022  

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD  X   

2 Jan Zielinski S X    

3 Fredrik Jönsson C   X  

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD  X   

5 Anna Berg von Linde M  X   

6 Anneli Persson S X    

7 Kim Hellström SD  X   

8 Lennart Pettersson C   X  

9 Torbjörn Ekelund  L  X   

10 Wioletta Kopanska Larsson SD  X   

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S X    

12 Angelie Fröjd  M  X   

13 Marie Irbladh C   X  

14 Sten Schmidt SD  X   

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand V   X  

16 Annie Karlsson S X    

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD  X   

18 Eva Inhammar C   X  

19 Kent Kronqvist S X    

20 Bengt Jönsson SD  X   

21 Stefan Pettersson M  X   

22 Hans Lindström  SD  X   

23 Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson C   X  

24 Vakans MP     

25 Émilie Lundgren S X    

26 Aase Jönsson KD  X   

27 Bertil Johansson, tjg ers för M Hannander SD  X   

28 Sara Billquist Selberg L  X   

29 Christer Laurell, tjg ers för I Andersson C   X  

30 Kristina Carlsson FI X    

31 Marcus Donnerhag S X    

32 Ann Pettersson, ordf M  X   

33 Jenny Ulfvin SD  X   

34 Jörgen Persson SD  X   

35 Bedrija Halilovic S X    

 SUMMA  9 18 7  
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Omröstningsbilaga 3 - § 202 Budget 2020, plan 2021 – 2022 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Teddy Nilsson SD  X   

2 Jan Zielinski S X    

3 Fredrik Jönsson C   X  

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD  X   

5 Anna Berg von Linde M  X   

6 Anneli Persson S X    

7 Kim Hellström SD  X   

8 Lennart Pettersson C   X  

9 Torbjörn Ekelund  L  X   

10 Wioletta Kopanska Larsson SD  X   

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S X    

12 Angelie Fröjd  M  X   

13 Marie Irbladh C   X  

14 Sten Schmidt SD  X   

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand V X    

16 Annie Karlsson S X    

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD  X   

18 Eva Inhammar C   X  

19 Kent Kronqvist S X    

20 Bengt Jönsson SD  X   

21 Stefan Pettersson M  X   

22 Hans Lindström  SD  X   

23 Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson C   X  

24 Vakans MP     

25 Émilie Lundgren S X    

26 Aase Jönsson KD  X   

27 Bertil Johansson, tjg ers för M Hannander SD  X   

28 Sara Billquist Selberg L  X   

29 Christer Laurell, tjg ers för I Andersson C   X  

30 Kristina Carlsson FI X    

31 Marcus Donnerhag S X    

32 Ann Pettersson, ordf M  X   

33 Jenny Ulfvin SD  X   

34 Jörgen Persson SD  X   

35 Bedrija Halilovic S X    

 SUMMA  10 18 6  
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Omröstningsbilaga 4 - § 202 Budget 2020, plan 2021 – 2022 

 

 Ledamöter Parti Ja Nej Avstår  Jävig 

1 Teddy Nilsson SD  X   

2 Jan Zielinski S  X   

3 Fredrik Jönsson C  X   

4 Ingrid Ekström, 1:e vice ordf SD  X   

5 Anna Berg von Linde M  X   

6 Anneli Persson S  X   

7 Kim Hellström SD  X   

8 Lennart Pettersson C  X   

9 Torbjörn Ekelund  L X    

10 Wioletta Kopanska Larsson SD  X   

11 Claes Hallberg, 2:e vice ordf S  X   

12 Angelie Fröjd  M  X   

13 Marie Irbladh C  X   

14 Sten Schmidt SD  X   

15 David Lenander, tjg ers för P Sjöstrand V  X   

16 Annie Karlsson S  X   

17 Sten Nilsson, tjg ers för B Persson SD  X   

18 Eva Inhammar C  X   

19 Kent Kronqvist S  X   

20 Bengt Jönsson SD  X   

21 Stefan Pettersson M  X   

22 Hans Lindström  SD  X   

23 Annelie Johnsson, tjg ers för H Andersson C  X   

24 Vakans MP     

25 Émilie Lundgren S  X   

26 Aase Jönsson KD  X   

27 Bertil Johansson, tjg ers för M Hannander SD  X   

28 Sara Billquist Selberg L X    

29 Christer Laurell, tjg ers för I Andersson C  X   

30 Kristina Carlsson FI  X   

31 Marcus Donnerhag S  X   

32 Ann Pettersson, ordf M  X   

33 Jenny Ulfvin SD  X   

34 Jörgen Persson SD  X   

35 Bedrija Halilovic S  X   

 SUMMA  2 32 -  

 

 
 


