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Utses att justera Stefan Pettersson (M) och Jenny Ulfvin (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-05-29, kl 11.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 87 - 106 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Lennart Pettersson (C)  

Justerare  
 

 Stefan Pettersson (SD) Jenny Ulfvin (SD)  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-05-27 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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 Dnr - 

§ 88 Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Dom i ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(förändring av arvode för kommunstyrelsens förste vice ordförande).  
(Dnr 27-2018) 

b) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 
från vård och omsorg samt LSS (Dnr VON 36-2019, KS 132-2019)  

c) Sammanställning av gynnande ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 
inom individ och familjeomsorgen (Dnr SN 11-2019, KS 146-2019)  

Beslutsunderlag 

Föredragna handlingar enligt ovan. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2018, 2-2019 

§ 89 Avsägelser och val 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

 

1. Avsägelser från René Olsson (SD), Knud Nörrelökke (S) och Julius 
Hansson (S) godkänns.  

2. Till ersättare i kommunstyrelsen efter Knud Nörrelökke (S) väljs Krister 
Olsson (S).  

3. Valet av ersättare i valnämnden efter Knud Nörrelökke (S) bordläggs.  

4. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län 
hemställa om ny sammanräkning efter René Olsson (SD) och Julius 
Hansson (S).  

Sammanfattning av ärendet 

René Olsson (SD) har i skrivelse, inkommen 2019-05-06 avsagt sig uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige.  

Knud Nörrelökke (S) har i skrivelse, inkommen 2019-05-08 avsagt sig 
uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och valnämnden.  

Julius Hansson (S) har i skrivelse, inkommen 2019-05-27, avsagt sig uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Julius Hansson, inkommen 2019-05-27 
Avsägelse från Knud Nörrelökke, inkommen 2019-05-08 
Avsägelse från Rene Olsson, inkommen 2019-05-06 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ, AAN) 
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Dnr 273-2018 

§ 90 Ansökan om partistöd 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Moderaterna beviljas partistöd med 52 965 kr. 

2. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.   

Arbetsutskottet föreslog 2019-04-29, § 40, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Moderaterna beviljas partistöd med 
52 965 kr. 2) Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 107, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Moderaterna beviljas partistöd med 52 965 kr. 2) Feministiskt 
initiativ beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 107 
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-29, § 40 
Ansökan om partistöd 2019 från feministiskt initiativ, inkommen 2019-04-14 
Ansökan om partistöd 2019 från moderaterna, inkommen 2019-04-04 

 

Protokollet ska skickas till: 
Feministiskt initiativ 
Moderaterna  
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 112-2019 

§ 91 Årsredovisning 2018 – Samordningsförbundet 
Finsam Landskrona - Svalöv 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning 
för år 2018 noteras. 

2. Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Samordningsförbundet Finsam Landskrona 
Svalöv för år 2018. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 108, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 
årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundet 
Finsam Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 108 
Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2018 

Icke deltagande i beslut 

Håkan Andersson (C) och Aase Jönsson (KD) deltar ej i behandlingen av 
ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 
Landskrona kommun 
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Dnr 124-2019 

§ 92 Årsredovisning 2018 – AB Sydvatten 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2018 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2018 för AB Sydvatten.  

Årsstämman avhålles 2019-05-27, varför beslut om uppdrag får fattas av 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 109, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: AB Sydvattens årsredovisning för år 2018 noteras. 

Vidare fattade kommunstyrelsen 2019-05-13, § 109, följande beslut: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 2) Svalövs kommuns ombud 
instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB 
Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 109 
Årsredovisning 2018 för AB Sydvatten.  

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S) deltar ej i behandlingen av ärendet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Sydvatten AB 
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Dnr 119-2019 

§ 93 Årsredovisning 2018 - KommunAssurans Syd 
Försäkrings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2018 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2018 för KommunAssurans Syd Försäkrings 
AB. 

Årsstämman avhölls 2019-05-09, varför beslut om uppdrag till ombudet fått 
fattas av ordföranden på delegation. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 110, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 
2018 noteras. 

Vidare fattade kommunstyrelsen 2019-05-13, § 110, följande beslut: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 110 
Kompletterande skrivelse, daterad 2019-05-03 
Årsredovisning 2018 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB 
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Dnr 137-2019 

§ 94 Årsredovisning 2018 – Inera AB  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Inera ABs årsredovisning för år 2018 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2018 för Inera AB.  

Ett sextiotal anställda vid Inera AB har i en skrivelse, daterad 2019-04-26, 
framfört synpunkter på den av ägarrådet föreslagne ny ordföranden såsom 
olämplig för uppdraget, och hemställt om att ägarna tar initiativ till ett nytt 
ägarråd inför bolagsstämman 2019-06-05. SKL Företag AB har genom 
ordföranden Anders Knape bemött kritiken i skrivelse daterad 2019-04-30. 

Det noteras att den föreslagne ordföranden dragit tillbaka sin kandidatur, och att 
ett nytt ägarråd och en ny bolagsstämma kommer att avhållas 2019-06-14. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 111, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Inera ABs årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Vidare fattade kommunstyrelsen 2019-05-13, § 111, följande beslut: 1) Den 
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 111 
Skrivelse från SKL Företag, daterad 2019-04-30 
Skrivelse från personal vid Inera AB, daterad 2019-04-26 
Årsredovisning 2018 för Inera AB.  

 

Protokollet ska skickas till: 
SKL Företag AB 
Inera AB 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 140-2019 

§ 95 Årsredovisning 2018 – SKL Kommentus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2018 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning 2018 för SKL Kommentus AB 

SKL Kommentus AB:s årsstämma hölls den 2019-05-15.  

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 112, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2018 noteras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 112 
Årsredovisning 2018 för SKL Kommentus AB 

 

Protokollet ska skickas till: 
SKL Företag AB 
SKL Kommentus AB 
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Dnr 80-2019 

§ 96 Revidering av ägardirektiv - LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Reviderat ägardirektiv godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunfullmäktige fattade 2019-04-29, § 72, följande beslut: 1) Reviderad 
bolagsordning godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 114, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Reviderat ägardirektiv godkänns.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 114 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 91 
Förslag till reviderat ägardirektiv 
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 28 
Redovisning av föreslagna förändringar, daterad 2019-04-01 
Förslag till bolagsordning, inkommen 2019-03-11 
Bolagsordning, antagen vid årsstämma 2010-05-18 

 

Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Landskrona stad 
Svalövs kommuns ombud med ersättare (även efter beslut i kommunstyrelsen) 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr: KS 138-2019, BIN 79-2019 

§ 97 Bestämmelser för utdelning av Kulturskolans 
stipendium 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Bestämmelser för utdelning av Svalövs kulturskolas stipendium, 
daterade 2019-04-04, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en översyn av bestämmelserna för utdelning av Svalövs 
kommuns kulturstipendium, respektive Poppestipendiet, gav bildningsnämnden 
förvaltningen i uppdrag att också se över bestämmelserna för utdelning av 
Svalövs kulturskolas stipendium. 

Förslag till bestämmelser för utdelning av Kulturskolans stipendium har tagits 
fram hos Allmänkultur, i samarbete med Svalövs kulturskola. 

Bildningsnämnden föreslog 2019-04-11, § 25, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bestämmelser för utdelning av 
Svalövs kulturskolas stipendium, daterade 2019-04-04, antas. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 118, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Bestämmelser för utdelning av Svalövs kulturskolas 
stipendium, daterade 2019-04-04, antas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 118 
Bildningsnämndens protokoll 2019-04-11, § 25 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-04 
Förslag till bestämmelser för utdelning av Kulturskolans stipendium, daterat 
2019-04-04 
Bildningsnämndens protokoll 2018-10-30, § 103  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L): 1) Bestämmelser för utdelning av Svalövs kulturskolas 
stipendium, daterade 2019-04-04, antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, SSN, LELE) 
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Dnr: KS 31-2019, SBN 21-2019 

§ 98 Strategiskt markköp del av Billeberga 31:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Del av Billeberga 31:1 består idag av jordbruksmark och är belägen vid väg 17. 
Marken är av strategisk betydelse för kommunen och området ingår i 
planprogrammet för Billeberga och pekas ut som ett framtida 
utbyggnadsområde. Detta medför att det finns förväntningar på marken om 
ändrad markanvändning. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att marknadsvärdet för det 
aktuella objektet uppgår till 450 000 kr/ha, totalt 3,375 miljoner kronor för 7,5 
ha. Detta grundar sig på jordbruksmarkvärde med ett visst förväntningsvärde. 

Marken, del av Billeberga 31:1, är idag utarrenderad med en intäkt på 37 500 
kr/år. Kapitalkostnaden för marken kommer att bli ca 53 000 kr/år. Arrendet 
kommer bara att delvis täcka kommunens kapitalkostnad för marken. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-01-24, § 14, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förvärv av del av Billeberga 
31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 450 000 kr/ha (45 kr/kvm) godkänns. 
Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala markreserven. 2) 
Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts för förvärvet av del av Billeberga 
31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig fastighetsbildning). 3) 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar 
i ärendet. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-02-25, § 28, följande beslut: 1) Förvärv av del 
av Billeberga 31:1 (ca 7,5 ha) för en köpeskilling om 450 000 kr/ha (45 kr/kvm) 
godkänns. Köpet blir ett strategiskt markförvärv för den kommunala 
markreserven. 2) Medel motsvarande 3 550 000 kronor avsätts för förvärvet av 
del av Billeberga 31:1 (inklusive lagfartskostnad samt erforderlig 
fastighetsbildning). 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att 
underteckna handlingar i ärendet. 

Då fastigheten är taxerad som jordbruksfastighet så krävs tillstånd enligt 
jordförvärvslagen (1979:230) för att förvärvet ska vara giltigt.  

Enligt Jordbruksverkets regler krävs att förvärvet stöds av kommunens antagna 
översiktsplan eller något motsvarande planeringsdokument. Kommunen anser 
att planprogrammet är ett sådant motsvarande planeringsdokument.  

För att kunna ansöka om tillstånd måste förvärvet vara genomfört. Enligt 
köpekontraktet är dock köpet ogiltigt om förvärvstillstånd nekas. 

2019-04-26 inkom beslut från Länsstyrelsen angående Ansökan om tillstånd 
enligt jordförvärvslagen där Länsstyrelsen avslår ansökan och inte medger 
Svalövs kommun förvärvstillstånd för förvärv av del av Billeberga 31:1. Skäl för 
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deras beslut är att planprogrammet i Billeberga saknar stöd i gällande 
översiktsplan.  

Kommunen avser att överklaga beslutet. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 119, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 119 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-30 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 28 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11, § 36 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01-24, § 14 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-01-22 
Förslag till köpekontrakt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner 
att kommunfullmäktige antar det. 

  

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, HAHZ) 
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Dnr: KS 139-2019,  BRN 7-2017 

§ 99 Lokalanpassning av brandstation i Röstånga 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Nytt hyresavtal ingås med Brf Odensjögården.  

2. Räddningstjänstens budgetram utökas med 60 000 kr år 2021 och 
120 000 kr per år från år 2022 för kostnader kopplade till hyresavtalet.  

3. Förslaget om hyresreduktion för perioden 1/1 2020 - 1/7 2021 som 
inlösen för bostadsrätten, totalt motsvarande 200 000 kr, accepteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande brandstation i Röstånga är belägen i Röstånga tätort och inryms i 
lokaler tillhörig bostadsrättsföreningen Odensjögården (HSB). Upplåtelsen 
består i dels en vagnhall som är upplåten som bostadsrätt samt en mindre 
angränsande lokal som upplåtits som hyresrätt vilken nyttjas som pausrum och 
omklädning. Utöver detta har man tillgång till ett mindre utrymme, också genom 
hyresrätt, i källaren i angränsande byggnad, som används som gym. Således 
två hyresavtal och en bostadsrätt. Sammantaget är lokalerna för små och 
saknar avgränsning mellan ren och smutsig del. Nuvarande situation är ett 
arbetsmiljöproblem som måste åtgärdas då cancerrisken utgör riskfaktor.  

 Att helt lägga ner verksamheten i Röstånga bedöms inte som aktuellt. 

Den utredning som gjorts har lett fram till två förslag på lösning, vilka tidigare 
har presenterats för nämnden. Dessa presenteras i förvaltningens 
förslagsskrivelse, daterad 2019-03-27.  

Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2019-04-25, § 35, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nytt hyresavtal ingås med 
Brf Odengården. 2) Räddningstjänstens budgetram utökas med 60 000 kr år 
2021 och 120 000 kr per år från år 2022 för kostnader kopplade till hyresavtalet. 
3) Förslaget om hyresreduktion för perioden 1/1 2020 - 1/7 2021 som inlösen 
för bostadsrätten, totalt motsvarande 200 000 kr, accepteras. 4) Räddningschef 
Eva Lövbom bemyndigas underteckna erforderliga handlingar. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 120, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Nytt hyresavtal ingås med Brf Odengården. 2) 
Räddningstjänstens budgetram utökas med 60 000 kr år 2021 och 120 000 kr 
per år från år 2022 för kostnader kopplade till hyresavtalet. 3) Förslaget om 
hyresreduktion för perioden 1/1 2020 - 1/7 2021 som inlösen för bostadsrätten, 
totalt motsvarande 200 000 kr, accepteras 

Vidare fattade kommunstyrelsen 2019-05-13, § 120, följande beslut: 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, bemyndigas 
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg underteckna erforderliga handlingar. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 120 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-04-25, § 35 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Jan 
Zielinski (S): 1) Nytt hyresavtal ingås med Brf Odensjögården. 2) 
Räddningstjänstens budgetram utökas med 60 000 kr år 2021 och 120 000 kr 
per år från år 2022 för kostnader kopplade till hyresavtalet. 3) Förslaget om 
hyresreduktion för perioden 1/1 2020 - 1/7 2021 som inlösen för bostadsrätten, 
totalt motsvarande 200 000 kr, accepteras. 

Vid sammanträdet yttrar sig även Ann-Sofie Albrekt (MP). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, EOL, RTAT, HAHZ) 
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Dnr KS 315-2017, SBN 404-2018  

§ 100 Omfördelning investeringsanslag; anläggande av 
parkering på Persbo 

Kommunfullmäktiges beslut  

1. Omfördelning av medel inom beslutad investeringsram inkluderat 
överföring av investeringsmedel för 2019 för Söderåsbanan sker enligt 
följande:  

 Objektet ”Anslut. GC tunnel Kågeröd” reduceras med 1797 tkr till 
800 tkr. 

 Objektet ”P-plats Svalöv” tillförs 1797 tkr; totalt 3 964 tkr.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att införa persontrafik på Söderåsbanan leds av Trafikverket. 
Under 2014 tecknades ett medfinansieringsavtal med kommunen där de olika 
parternas ansvar i projektet regleras. Kommunen ansvarar för planläggning och 
byggnation av stationsmiljöerna inklusive parkeringar. 

Vid tågstationen i Svalöv planeras bland annat en ny parkering vid Persbo. 
Parkeringen ska detaljprojekteras och anläggas av kommunen. Den gällande 
detaljplan för området, Södra Svalöv 9:3 m.fl. (stationsområde), medger 
parkering på platsen. En parkering finns också illustrerad i detaljplanens 
illustrationskarta. Under 2018 har en ytterligare skiss över den tänkta 
parkeringen tagits fram som rymmer ca 35 parkeringsplatser, inkl plats för 
rörelsehindrade, angöringsyta för färdtjänst/taxi och avlämning av/påstigning till 
den framtida tågstationen. 

Enligt kommunens interna tidplan måste upphandlingen av parkeringen 
genomföras under april 2019 för att parkeringen ska kunna stå färdig den 1 
november 2019, då Trafikverket övertar befintlig parkering för etablering inför 
byggnation av stationsområdet. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-23 att starta projekteringen för 
att anlägga en permanent parkering vid Persbo. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2019-03-21 de upphandlingskriterier 
som skulle gälla för upphandlingen. 

Kommunen har nu fått in anbud för anläggandet och förvaltningen behöver ett 
godkännande att beställa och genomföra entreprenaden. 

De inkomna anbuden har nu utvärderats i enighet med beslutade kriterier och 
förvaltningen föreslår att anbudsgivare nr. 1 ska antas som leverantör för 
upphandlingen. Anbudet uppgår till 2 409 680 kronor. 

Priset är ett fast pris utan indexuppräkning. Man bör dessutom räkna med att 
tilläggsarbeten kan uppgå till 15%. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2019-05-16, § 83, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Omfördelning av medel inom 
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beslutad investeringsram inkluderat överföring av investeringsmedel för 2019 
för Söderåsbanan: 

 För Anslut. GC tunnel Kågeröd med total budget på 2 597 tkr 
reduceras med 1797 tkr till 800 tkr totalt. För P-plats Svalöv med 
total budget på 2 167 tkr tillförs motsvarande 1797 tkr till 3964 tkr 
totalt. 

Vidare fattade samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-16, § 83, följande beslut: 1) 
Anbudsgivare nr. 1 antas som leverantör i upphandling gällande anläggandet 
av parkering på Persbo. Anbudet uppgår totalt till 2 409 680 kronor. 2) 
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
tilldelningsmeddelande samt övriga handlingar som berör ärendet. 3) 
Ovanstående två punkter 1 och 2 verkställs under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut nedan.  

Kommunstyrelsen ordförande föreslog 2019-05-16, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Omfördelning av medel inom beslutad investeringsram 
inkluderat överföring av investeringsmedel för 2019 för Söderåsbanan sker 
enligt följande:  

 Objektet ”Anslut. GC tunnel Kågeröd” reduceras med 1797 tkr till 
800 tkr. 

 Objektet ”P-plats Svalöv” tillförs 1797 tkr; totalt 3964 tkr.   

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsen ordförande, daterat 2019-05-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-05-16, § 83 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn 
Ekelund (L): 1) Omfördelning av medel inom beslutad investeringsram 
inkluderat överföring av investeringsmedel för 2019 för Söderåsbanan sker 
enligt följande:  

• Objektet ”Anslut. GC tunnel Kågeröd” reduceras med 1797 tkr till 
800 tkr. 

• Objektet ”P-plats Svalöv” tillförs 1797 tkr; totalt 3 964 tkr. 

Linn Alenius Wallin (FI): Avslag på Stefan Petterssons yrkande. 

Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Linn Alenius Wallins avslagsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande och Linn 
Alenius Wallins avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Stefan 
Petterssons m fl yrkande. 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, AAN, EMTO, HAHZ) 
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Dnr 92-2019 

§ 101 Fråga, tung trafik på skånska småvägar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Frågan får ställas.  

2. Ärendet bordläggs till fullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Stjernholm (MP) har inkommit med en fråga ställd till kommunstyrelsens 
ordförande angående ökad tung trafik på skånska småvägar.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmäktigs sammanträde 2019-04-29, § 75. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 75 
Skriftligt svar från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2019-04-25 
Fråga ställd av Kjell Stjernholm (MP) till kommunstyrelsens ordförande, daterad 
2019-03-25 
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Dnr 145-2019 

§ 102 Interpellation, kommungemensam policy gällande 
utlysning, rekrytering och tillsättning av tjänster 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zelinski (S) har inkommit med en interpellation rörande kommungemensam 
policy rörande utlysning, rekrytering och tillsättning av tjänster. Följande fråga 
ställs till ordförande för personalutskottet:  

 Har vi i kommunen någon övergripande kommungemensam policy 
gällande utlysning, rekrytering och tillsättning av tjänster inom alla 
kommunens verksamheter?  

I så fall. Hur lyder den? 

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation från personalutskottets ordförande Fredrik Jönsson (C), 
daterad 2019-05-27 
Interpellation från Jan Zielinski (S), inkommen 2019-04-30 

I ärendet yttrar sig Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S). 
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Dnr 166-2019 

§ 103 Interpellation, kompetensförsörjning inom vård- 
och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas.  

2. Interpellationen bordlägges till nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Carolin Hansson (V) har inkommit med en interpellation rörande 
kompetensförsörjning inom vård- och omsorg. 

Följande fråga ställs till ordförande för vård- och omsorgsnämnden:  

 Hur många sjuksköterskor har sagt upp sig de senaste 2 åren och har 
orsakerna analyserats? 

 Hur många sjuksköterskor har kunnat anställas? 

 Hur stor andel bemanningssjuksköterskor har Svalövs kommun haft 
under de senaste 2 åren och hur ser det ut framåt, i synnerhet i 
sommar? 

 Hur har arbetet enligt det HS avtal vi tecknat kommit igång i Svalöv, hur 
många är inskrivna i vårdformen och har ett mobilt vårdteam startats 
upp? 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Ann-Carolin Hansson (V)), inkommen 2019-05-14 
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Dnr 151-2019 

§ 104 Motion, Fullmäktige till alla 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Alenius Wallin (FI) inkom 2019-05-14 med motionen: Fullmäktige till alla. I 
motionen yrkar feministiskt initiativ följande:  

 Att minst ett kommunfullmäktigemöte förläggs till vardera tätorterna 
Tågarp, Billeberga, Röstånga, Kågeröd och Teckomatorp under 
mandatperioden.  

 Att punkten ”allmänhetens frågestund” finns på dagordningen vid dessa 
möten. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-05-14 

Vid sammanträdet presenterades motionen av motionären. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 155-2019 

§ 105 Motion, Gestaltningsprogram 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-05-13 med motionen: Gestaltningsprogram. I 
motionen yrkar sverigedemokraterna följande:  

 Svalövs kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utforma ett gestaltningsprogram för kommunens samtliga tätorter.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen 2019-05-13 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr: KS 277-2018, VON 26-2019 

§ 106 Motion, Akademisk specialisttjänstgöring för 
sjuksköterskor (AST) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-03-21. 

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Sjöstrand (V) har inkommit med en motion avseende akademisk 
specialisttjänstgöring för sjuksköterskor, AST.  

I motionen föreslås följande:  

 Svalövs kommun inför akademisk specialisttjänstgöring  

 Svalövs kommun gör en utredning av dagens och framtida behov av 
vilka specialister vi behöver och gör en plan över hur många som på 
hel- eller halvfart kan utbilda sig med lön.  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande har skrivit ett yttrande där det 
sammanfattningsvis framgår att en omfattande kompetensinventering samt en 
kartläggning av närstående och kommande kompetensbehov redan pågår. Det 
finns inget utrymme med nuvarande budget att särskilt beakta vårdförbundets 
modell för utbildningsanställningar.  

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2019-04-17, § 51, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 2019-03-21, 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 2019-03-21. 

Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-13, § 121, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-03-21. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-13, § 121 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-04-17, § 51Svar på motion, 
daterad 2019-03-21 
Remitteringsbeslut 
Motion från Patrik Sjöstrand (V), inkommen 2018-11-16 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och 
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2019-03-21. 

Ann-Carolin Hansson (V): Bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds och Ann-Carolin Hanssons 
yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar Angelie Fröjds yrkande. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, SAMA) 

 


