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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 18.30 – 22.40

Beslutande

Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Fredrik Jönsson (C)
Ingrid Ekström (SD), andre vice ordförande
Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Olof Röstin (M), §§ 53 – 65
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Lennart Pettersson (C), ordförande
Torbjörn Ekelund (L)
Wioletta Kopanska-Larsson (SD)
Claes Hallberg (S), §§ 53 - 80
Angelie Fröjdh (M)
Marie Irbladh (C)
Sten Schmidt (SD), tjg ers för René Olsson (SD)
Marika Jardert (V), tjg ers för Patrik Sjöstrand (V)
Annie Karlsson (S)
Bo Persson (SD)
Eva Inhammar (C)
Kent Kronqvist (S)
Bengt Jönsson (SD)
Stefan Pettersson (M)
Sten Nilsson (SD), tjg ers för Hans Lindström (SD)
Håkan Andersson (C)
Ann-Sofie Albrekt (MP), tjg ers för Charlotta Eldh (MP)
Èmilie Lundgren (S)
Aase Jönsson (KD)
Mats Hannander (SD)
Sara Billquist-Selberg (L)
Ida Andersson (C)
Linn Alenius Wallin (FI)
Marcus Donnerhag (S)
Ann Pettersson (M), förste vice ordförande
Jenny Uflvin (SD)
Jörgen Persson (SD)
Bedrija Halilovic (S), §§ 53 – 65
Krister Olsson (S), tjg ers för Bedrija Halilovic, §§ 66 - 85

Ej tjänstgörande
ersättare

Bertil Johansson (SD)
Conny Törnkrantz (SD)
Krister Olsson (S)
Johan Wigrup C)
Annelie Johnsson (C)
Christer Laurell (C), §§ 53 - 65
Håkan Sträng (L)
Pernilla Ekelund (L)
Åke Jonsson (KD)
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Övriga deltagare

Kommunchef Stefan Larsson
Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 53 - 59
Utbildningschef Hans Dahlquist, §§ 53 - 59
Socialchef Mikael Lindberg, §§ 53 - 59
Vård- och omsorgschef Madeleine Moberg, §§ 53 - 59
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, §§ 53 – 59
Arne Nordqvist, ordförande, avgående revisionen
Göran Winér, ordförande, revisionen
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Utses att justera

Stefan Pettersson (M) och Anneli Persson (S)

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

2019-05-02, kl 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 53 – 85

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Lennart Pettersson (C)

Justerare
Stefan Pettersson (M)

Anneli Persson (S)
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Dnr 49-2018

§ 54 Information avseende årsredovisning 2018 för
Svalövs kommun
Sammanfattning av ärendet
Ajournering kl. 18.35 för information om årsredovisning 2018 för Svalövs
kommun som presenteras av ekonomichef Jan Bengtsson.

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 49-2018

§ 55 Allmänhetens frågestund avseende årsredovisning
2018 för Svalövs kommun
Sammanfattning av ärendet
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om årsredovisning 2018 för Svalövs
kommun. Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna
frågestunds längd får högst vara 30 minuter. Under frågestunden får någon
överläggning inte förekomma.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 56 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Revisionsrapport - granskning av kommunstyrelsens turism och
näringslivsarbete. (Dnr 120-2019)
b) Länsstyrelsen beslutade 2019-04-08 att förordna Torbjörn Ekelund till
vigselförrättare inom Svalövs kommun. (Dnr 231-2018)
c) Länsstyrelsen beslutade 2019-03-28 att utse Thomas Löfgren (M) till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Claes Malmberg (M) som avsagt sig
uppdraget. (Dnr 2-2019)
d) Information från styrelsen för BT Kemi efterbehandling angående
termisk behandling in situ. (Dnr BTK 14-2014)

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enligt ovan.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 57 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Ann Pettersson informerar
om vänortsbesök i Kyritz. (Dnr 8-2019).

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1-2018, 2-2019

§ 58 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Till ersättare för revisor i Finsam samordningsförbundet Landskrona –
Svalöv väljs Hans Rosenqvist (M).
2. Till ersättare för revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun väljs
Mikael Hellman (SD).

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-25, § 38, bordlades valen av
ersättare för revisor i Finsam samordningsförbundet Landskrona – Svalöv samt
ersättare för revisor för stiftelser förvaltade av Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 38
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Finsam
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ, AAN)

Justerare
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Dnr 49-2019

§ 59 Årsredovisning 2018 – Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till årsredovisning 2018 för Svalövs kommun
godkänns.
2. Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2018 års
räkenskaper och förvaltning

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt årsredovisning 2018 för Svalövs kommun.
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 72, följande beslut: 1)
Årsredovisningen för Svalövs kommun 2018 överlämnas till revisionen och
kommunfullmäktige.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av revisionens avgående ordförande
Arne Nordquist.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 72
Årsredovisning för Svalövs kommun 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund
(L), Aase Jönsson (KD) och Jan Zielinski (S): 1) Föreliggande förslag till
årsredovisning 2018 för Svalövs kommun godkänns. 2) Kommunens nämnder
och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2018 års räkenskaper och förvaltning.
I ärendet yttrar sig vidare Ann-Sofie Albrekt (MP), Linn Alenius Wallin (FI) och
Marika Jardert (V).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.

Icke deltagande i beslut
De ledamöter och ersättare i fullmäktige vilka även är ledamöter och ersättare i
någon/några av nu aktuella nämnder eller styrelser deltar inte vid beslut om
ansvarsfrihet gällande den/dessa. Detsamma gäller make, sambo, förälder,
barn, syskon eller annan närstående.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare
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Dnr 103-2019

§ 60 Årsredovisning 2018 - AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2018 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2018 för AB SvalövsBostäder.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-15 redogjorde förbundet för en
handlingsplan som syftar till att få ekonomin i balans.
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 74, 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.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 74, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2018 noteras. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 74
Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2018
noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma
rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Jäv
P g a jäv deltog inte Ida Andersson (C), Annie Karlsson (S), Ingrid Ekström
(SD), Claes Hallberg (S) och Ann Pettersson (M) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Dnr 104-2018

§ 61 Årsredovisning 2018 - AB SvalövsLokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2018 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2018 för AB SvalövsLokaler.
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 75, 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.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 75, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2018 noteras. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 75
Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2018 noteras.
2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid
bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Jäv
P g a jäv deltog inte Ida Andersson (C), Annie Karlsson (S), Ingrid Ekström
(SD), Claes Hallberg (S) och Ann Pettersson (M) i behandlingen av ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(52)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29

Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Dnr 89-2019

§ 62 Årsredovisning 2018 - LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2018
noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2018 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings
AB
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 76, 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
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 76, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för
år 2018 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 76
Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona
Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Jäv
P g a jäv deltog inte Marie Irbladh (C) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare
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Dnr 100-2019

§ 63 Årsredovisning 2018 – NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år
2018 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2018 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 77, 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.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 77, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
årsredovisning för år 2018 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 77
Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse och granskningsrapport
Hållbarhetsredovisning 2018.

Jäv
P g a jäv deltog inte Fredrik Jönsson (C) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 260-2018

§ 64 Årsredovisning 2018 - Söderåsens miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2018.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 78, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018. 2) Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2018
godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 78
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Sara Billquist Selberg (L): 1) Ledamöter och ersättare i
direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 2) Söderåsens
Miljöförbunds årsredovisning för 2018 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.

Jäv
P g a jäv deltog inte Torbjörn Ekelund (L), Håkan Andersson (C), Ann
Pettersson (M) och Mats Hannander (SD) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 315-2017

§ 65 Kompletteringsbudget I 2019
Kommunfullmäktiges 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
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.
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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.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Claes Hallberg (S), Annie Karlsson (S),
Kent Kronqvist (S), Èmilie Lundgren (S), Marcus Donnerhag (S) och Bedrija
Halilovic (S) reserverar sig mot beslutet, till förmån för Jan Zielinskis m f l
återremissyrkande, punkterna 1) – 8) samt 13) – 14).

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta
Kopanska Larsson (SD), Sten Schmidt (SD), Bo Persson (SD), Bengt Jönsson
(SD), Sten Nilsson (SD), Mats Hannander (SD), Jenny Ulfvin (SD) och Jörgen
Persson (SD) deltar ej i beslutet, vad avser punkterna 1) – 8).

Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 med plan 2020-2021
finns en post med krav på Effektivisering av verksamheterna med ett belopp,
som motsvarar 0,75 % av verksamhetens nettokostnader. Denna skrivelse
behandlar förslag till hur detta kan uppnås.
Kommunens resultatbudget förändras inte av förslaget utan ligger fortfarande
kvar på ett budgeterat resultat på +1,2 mnkr.
Omfördelning av investeringsmedel - Röstånga IP
Kommunfullmäktige har 2019-03-25, § 47 beslutat om att upplåta fastigheten
Röstånga 1:68 samt mindre del av Röstånga 1:37 via ett arrendeavtal till
Röstånga Idrottssällskap (RIS), detta för att föreningen skall kunna anlägga en
konstgräsplan på fastigheten.
RIS har beviljats ett större bidrag från Allmänna arvsfonden för att anlägga
planen men det behövs ett ytterligare tillskott om cirka 1,8 – 2,0 miljoner kronor
för att kunna fullfölja entreprenaden. Då Svalövs kommun är fastighetsägare
och så bör förbli för att kunna ha handlingsfrihet inför en fortsatt exploatering av
Röstånga, föreslås att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattar beslut
enligt ovan.
Återuppförande av Kågerödslund
För att ta nästa steg i processen att utforma planer och byggnationer på
Kågerödslund föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till
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samhällsbyggnadsnämnden att före den 1 september 2019 för
kommunfullmäktige redovisa förslag till lokalprogram för en föreningslokal samt
en förskoleavdelning på Kågerödslund. Därutöver föreslås att
samhällsbyggnadsnämnden får ett extra investeringsanslag om 8 miljoner
kronor för en nybyggnation av en föreningslokal samt en förskoleavdelning på
Kågerödslund. Finansiering sker ur eget kapital, vilket förstärkts genom
försäkringsersättning avs den nedbrunna byggnaden.
Ansvarig nämnd/styrelse för kollektivtrafiken
Idag har samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för infrastruktur och
kollektivtrafik enligt gällande reglemente. Inom området kollektivtrafik inkluderas
skolskjutsar, färdtjänst och riksfärdtjänst.
Då området kräver betydande samordning mellan nämnder finns det anledning
att utreda om ansvaret för dessa frågor bör flyttas från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen skall enligt sjätte kapitlet i kommunallagen (SFS 2017:725)
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Utifrån detta föreslås ovanstående
utredning genomföras.
Genomlysning av utbildningssektorn
Det nya politiska styret avser att genomlysa huvuddelen av de kommunala
verksamheterna och så även utbildningssektorn. Syftet med genomlysningen är
att undersöka om verksamheten bedrivs rationellt och kostnadseffektivt samt
bidrar till hög måluppfyllelse. Med anledning härav föreslås nu att också
utbildningssektorn genomlyses.
Välfärdscheck för fixartjänster åt flera grupper
I många kommuner finns det så kallade fixartjänster för äldre medborgare.
Syftet med dessa tjänster är huvudsakligen att bidra till att minska fallolyckor
hos äldre och utförs ofta av personal som har en koppling till
arbetsmarknadsåtgärder.
Det nuvarande styret vill nu utreda hur denna tjänst kan moderniseras och att
målgruppen kan utvidgas. I framtiden skall även unga personer med en
funktionsvariation eller sjukdom kunna nyttja dessa tjänster. Ett annat syfte är
att värna valfriheten för medborgarna. Det skall inte bara finnas en leverantör
av dessa tjänster och dessutom vill kommunen inte komma i konflikt med de
företag som har hushållsnära tjänster som affärsidé.
Utredning om att lägga ut kommunens lokalvård på entreprenad
Ansvaret för lokalvården i den kommunala verksamheten åligger idag
samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunfullmäktiges reglemente, men det
finns även en liten del som fortfarande lyder under rektor för Svalöfs
gymnasium. Att notera är att trots kommunfullmäktiges tidigare beslut har inte
en centraliserad lokalvårdsorganisation införts fullt ut inom Svalövs kommun.
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Den styrande majoriteten vill utreda förutsättningarna för att lägga ut
kommunens lokalvård på entreprenad i syfte att höja kvalitén och minska
kommuns kostnader för lokalvården.
Med anledning av detta föreslås att förvaltningen får i uppdrag att via en extern
part utreda möjligheterna till att lägga ut kommunens lokalvård på entreprenad
enligt ovanstående direktiv.
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 81, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen begär att samhällsbyggnadsnämnden innan den 26 april
2019 yttrar sig över beslutsavsikten att omfördela 2 mnkr till objektet
markarbeten Röstånga IP. 2) Kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag
att föreslå lämpliga utredningsdirektiv för genomlysningen av utbildningssektorn
och redovisa dessa direktiv för kommunstyrelsen senast i samband med
oktober månads sammanträde. 3) Kommunstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att före den 30 juni 2020 utreda hur så kallade ”fixartjänster” kan
utformas genom en biståndsbedömd välfärdscheck. Utredningen skall utgå från
följande direktiv:
- Brukarnas rätt att själv välja leverantör skall värnas.
- Välfärdschecken skall utfärdas genom ett biståndsbeslut under vård- och
omsorgsnämndens ansvar och har sin utgångspunkt brukarens behov och inte
levnadsålder.
- Förslaget är ett komplement till andra lagstadgade åtgärder och ersätter inte
på något sätt dessa.
- Möjligheterna att förstärka välfärdschecken via statliga subventioner såsom
RUT-avdrag skall beaktas.
- Utredningen skall slutligen föreslå hur en vidgad målgrupp för dessa tjänster
kan definieras.
4) Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att före den 1 januari 2020
genom en extern part utreda möjligheterna att lägga ut kommunens lokalvård
på entreprenad enligt följande direktiv:
- Servicen till kommuninvånarna och brukarna skall vara minst samma på nivå
som idag.
- Kommunens förmåga till att kunna vara en kompetent beställare av lokalvård
värnas.
- Personalen skall vara så mycket som möjligt på samma ställe för att undvika
onödigt tidsspill vid transporter och för att ge kontinuitet inom verksamheter
som har behov av närvaro av vuxna
- Att en framtida entreprenör kan utföra sina tjänster i enlighet fullmäktiges
miljömål, antagen uppförandekod samt att entreprenören kan utföra tjänster
enligt vedertagna moderna metoder.
- En basmätning skall göras för att fastställa nuvarande städyta, frekvens samt
årlig kostnad. Syftet med denna mätning är att skapa förutsättningar för en
framtida jämförelse mellan att driva lokalvården i egen regi eller på
entreprenad.
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- Vid bedömning om lokalvården skall läggas ut på entreprenad måste en
värdering göras för att visa på entreprenörens förmåga att genomföra
lokalvården med bättre kvalitet, högre effektivitet samt lägre kostnad.
- Utredningen skall särskilt belysa formerna för hur en kvalitetssäkrad lokalvård
inom verksamheterna vård- och omsorg samt förskola säkerställs. Detta då
dessa ligger nära kärnverksamheterna och konsekvenserna av en bristande
städkvalité ökar risken för vårdrelaterade infektioner samt allmän smittspridning
inom förskolan.
- Utredningen skall också visa på hur en eventuell verksamhetsövergång skall
gå till samt vilka förberedelser som måste vidtas.
- En särskild analys skall göras om vissa områden bör undantas från att läggas
ut på entreprenad.
- Utredningen visa på möjligheterna att viss lokalvård utförs på entreprenad via
socialt företagande samt hur individer med funktionsvariation kan ges möjlighet
att komma i sysselsättning.
- Kostnaden för den externa utredaren får maximalt uppgå till 200 000 kronor.
Medlen skal tas ur tidigare beslutat anslag för genomlysning av kommunens
verksamheter.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 81, kommunfullmäktige fatta
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
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
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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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 81
Förslagsskrivelse, daterad 2019-04-09
Mål och budget 2019 med plan 2020-2021 beslutad i kommunfullmäktige 201812-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn
Ekelund (L): 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
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.
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Jan Zielinski (S), Claes Hallberg (S), Ann-Sofie Albrekt (MP) och Marika Jardert
(V): Bifall till punkterna 9), 10) - 12) och 15).
Jan Zielinski (S), Claes Hallberg (S), Ann-Sofie Albrekt (MP) och Marika Jardert
(V): Punkterna 1) – 8), 13) och 14) återremitteras med anledning av att det
råder osäkerhet i det politiska styret i kommunen.
Teddy Nilsson (SD): Bifall till punkterna 9) – 15).
Linn Alenius Wallin (FI): Bifall till punkterna 9) – 15). Punkterna 1) – 8)
återremitteras med hänvisning till Jan Zielinskis m fl motivering.
I ärendet yttrade sig vidare Annelie Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Annie
Karlsson (S), Kent Kronkvist (S) och Stefan Pettersson (M).

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande,
och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, punkterna 1) – 8).
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, punkterna 1) – 8).

Omröstningsresultat
Med 13 ja-röster emot och 11 nej-röster för finner ordföranden att fullmäktige
avslår Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, punkterna 1) – 8). Se
omröstningsbilaga 1.
Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, punkterna 13) – 14).
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, punkterna 13) – 14).

Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster emot och 9 nej-röster för finner ordföranden att fullmäktige
avslår Jan Zielinskis m fl återremissyrkande, punkterna 13) – 14). Se
omröstningsbilaga 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda nämnder och styrelser
Ledningsgruppen
Samtliga ekonomer

Ajournering 21.30 – 21.45
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Dnr 273-2018

§ 66 Ansökan om partistöd 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Liberalerna beviljas partistöd med 35 387 kr.
2. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 88 121 kr.
3. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 26 598 kr.
4. Centerpartiet beviljas partistöd med 70 543 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".
Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.
Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 31, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med
35 387 kr. 2) Socialdemokraterna beviljas partistöd med 88 121 kr. 3)
Kristdemokraterna beviljas partistöd med 26 598 kr. 4) Centerpartiet beviljas
partistöd med 70 543 kr.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 82, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 387 kr. 2) Socialdemokraterna
beviljas partistöd med 88 121 kr. 3) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 26
598 kr. 4) Centerpartiet beviljas partistöd med 70 543 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 82
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 31
Ansökan om partistöd 2019 från kristdemokraterna, inkommen 2019-03-29
Ansökan om partistöd 2019 från centerpartiet, inkommen 2019-03-29
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Ansökan om partistöd 2019 från socialdemokraterna, inkommen 2019-03-22
Ansökan om partistöd 2019 från liberalerna, inkommen 2019-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 387 kr. 2)
Socialdemokraterna beviljas partistöd med 88 121 kr. 3) Kristdemokraterna
beviljas partistöd med 26 598 kr. 4) Centerpartiet beviljas partistöd med 70 543
kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
Liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Socialdemokraterna

Justerare
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Dnr: KS 175-2015, BIN 39-2019

§ 67 Kulturplan för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019, gäller till och med år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kulturplan för Svalövs kommun är ett centralt styrdokument för kommunens
verksamheter på kulturområdet. Processen med att ta fram en kulturplan
omfattar både dialogmöten och andra möjligheter till brukarinflytande men
också en avstämning mot andra planer och styrdokument, såväl lokalt som
regionalt.
Eftersom kulturplanen är nära förknippad med kommunens visionsarbete och
en möjlig evenemangsstrategi, önskar förvaltningen att invänta dessa innan
processen med att ta fram en ny kulturplan startar. Dessutom väntas Skånes
kulturplan förlängas med ett år, något som också skulle påverka kommunens
planarbete.
Bildningsnämnden föreslog 2019-03-12, § 85, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kulturplan för Svalövs kommun
2015-2019, gäller till och med år 2021.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 85, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019, gäller till och med år
2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 85
Bildningsnämndens protokoll 2019-03-12, § 85
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-12
Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30, § 43

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Linn Alenius Wallin (FI), Claes Hallberg (S) och Kim
Hellström (SD): 1) Kulturplan för Svalövs kommun 2015-2019, gäller till och
med år 2021.
Linn Alenius Wallin (FI): Kommunfullmäktige skall få ett klargörande (t ex
genom en dragning av kulturchefen) av hur arbetet med kulturplanen förlöpt
hittills.
Torbjörn Ekelund (L) och Kim Hellström (SD): Avslag på Linn Alenius Wallins
yrkande.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Linn Alenius Wallins yrkande, och
finner att kommunfullmäktige avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, ETVN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 83-2019

§ 68 Styrdokument för krisberedskap 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokument för krisberedskap 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2017-01-30 kommunens risk- och sårbarhetsanalys,
varvid man beslutade att denna skulle ligga till grund för kommunens
framtagande av ett nytt styrdokument för krisberedskapsarbetet. Förslag till
styrdokument togs fram för 2017-2019, men har aldrig beslutats. Föregående
styrdokument avsåg mandatperioden 2015-2018.
En ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap mellan MSB och
SKL har tagits fram för 2019-2022. Förslaget avser endast 2019, då ett nytt
styrdokument kommer att tas fram i slutet av innevarande år efter att ny riskoch sårbarhetsanalys beslutats.
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skall kommuner
analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa kan
påverka den egna verksamheten. Arbetet skall ligga till grund för en risk- och
sårbarhetsanalys, som underlag för bland annat styrdokument och plan för hur
kommunen skall hantera extraordinära händelser.
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan
MSB och SKL, ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med
krisberedskap. Styrdokumentet skall i första hand innehålla kommunens egen
inriktning och styrning samt vilka ambitioner man har för arbetet med
krisberedskap.
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med
krisberedskap. Enligt överenskommelsen ska styrdokumentet innehålla;
• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under
mandatperioden
• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala
förvaltningar, bolag och kommunalförbund
• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 86, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokument för krisberedskap
2019.

Justerare
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 86
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 9
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (MSB 201809779, SKL 18/03101)
Styrdokument för krisberedskap 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokument för
krisberedskap 2019.
I ärendet yttrar sig vidare Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

30(52)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29

Dnr: KS 45-2019, SN 91-2018

§ 69 Granskning av socialnämndens uppföljning och
tillsyn av placerade barn och ungdomar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens granskningsrapport och socialnämndens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Svalövs kommun har gett PwC (revisions- och konsultföretag) i
uppdrag att granska om socialnämnden genomför en ändamålsenlig uppföljning
gällande verksamhet och ekonomi samt tillsyn av placerade barn och ungdomar
samt om förbättring skett sedan liknande granskning gjordes år 2012.
Sammanfattningsvis bedömer PwC att socialnämnden till övervägande del
genomfört en ändamålsenlig uppföljning gällande verksamhet och ekonomi
samt tillsyn av placerade barn och ungdomar (fyra av fem kontrollmål helt
uppfyllda samt ett kontrollmål delvis uppfyllt).
Åtgärder i enlighet med PwC och deras rekommendationer pågår vid
förvaltningen.
Socialnämnden fattade 2019-03-05, § 36, följande beslut: 1) Förvaltningens
yttrande, daterat 2019-02-22, antas som socialnämndens eget och överlämnas
till revisionen samt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 88, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Revisionens granskningsrapport och socialnämndens yttrande
noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 88
Socialnämndens protokoll 2019-03-05, § 36
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22
Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens uppföljning och tillsyn av
placerade barn och ungdomar, inkommen 2019-02-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Aase Jönsson (KD): 1) Revisionens granskningsrapport och socialnämndens
yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Aase Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (MLLG, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 54-2019

§ 70 Reglemente för överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till reglemente för Överförmyndaren antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 2 § har kommunfullmäktige att besluta om
nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Detta görs
normalt genom reglementen.
I nämndernas reglementen regleras deras arbetssätt och avgränsar
nämndernas ansvars- och verksamhetsområden.
Överförmyndaren i Svalövs kommun är inte någon nämnd, likväl finns det ett
behov av ett reglemente för att besluta om hur Överförmyndarens verksamhet
ska bedrivas. Verksamheten är i stor utsträckning lagstyrd men i den mån den
inte är det är det kommunfullmäktiges uppgift att tydliggöra gränserna för
Överförmyndarens verksamhetsområde.
Det förslag till reglemente som tagits fram av kommunförvaltningen innebär
inga egentliga förändringar i Överförmyndarens verksamhet så som
arbetssättet ser ut idag. Reglementet utgör således i huvudsak en kodifiering av
nu gällande praxis.
Kommunstyrelsen fattade 2019-03-11. § 57, följande beslut: 1) Ärendet
bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde i april månad.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 89, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till reglemente för Överförmyndaren antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 89
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 57
Överförmyndarens beslut, daterat 2019-02-07
Förslag till reglemente för Överförmyndaren

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) Föreliggande förslag till reglemente för
Överförmyndaren antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Överförmyndaren
Kommunförvaltningen (MNVR, HAHZ, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 72-2019

§ 71 Tillsynsansvar samt förslag till ny taxa - lag om
tobak och liknande produkter
Kommunfullmäktiges beslut
1. Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter i Svalövs kommun.
2. Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt
lagen om tobak och likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan
ska börja gälla den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa
för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillsynen omfattar både regelefterlevnaden i
detaljhandeln samt gällande rökfria miljöer. I Bjuvs kommun, Klippans kommun,
Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga kommun är Söderåsens
miljöförbund ansvarig för tillsynen enligt nuvarande lagstiftning.
Den 1 juli 2019 träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i
kraft. Den nya lagen ersätter tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet av bestämmelserna i
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i
sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver införs genom den nya lagen
krav på försäljningstillstånd för att få sälja tobak till konsument och för att få
bedriva partihandel med tobaksvaror.
Kommunen är enligt den nya lagen ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Lagändringen innebär att samtliga medlemskommuner behöver ta beslut om
var tillsynsansvaret ska ligga.
Om kommunen beslutar att Söderåsens miljöförbund ska ha tillsynsansvaret
enligt den nya lagen krävs att arbetet finansieras genom avgiftsuttag enligt
självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen även behöver ta beslut om
taxor som omfattar tillstånds- och tillsynsavgifter.
Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 29, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Söderåsens miljöförbund får
tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om tobak och likande produkter i, Bjuvs,
Klippans, Perstorp, Svalöv och Örkelljungas kommuner. 2) Söderåsens
miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019.
Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 90, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter i Svalövs kommun. 2) Söderåsens miljöförbunds
förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och likande
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produkter (2018:2088) godkänns. Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019. Taxan
ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 90
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 29
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2019-02-26, § 15
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2019-02-26, § 14

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L): 1) Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter i Svalövs kommun. 2)
Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen
om tobak och likande produkter (2018:2088) godkänns. Taxan ska börja gälla
den 1 juli 2019. Taxan ersätter taxa för tobak samt taxa för elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 80-2019

§ 72 Revidering av bolagsordning - LSR Landskrona
Svalöv Renhållnings AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad bolagsordning godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Det har inkommit förslag till reviderad bolagsordning. Bolagsordningen får inte
ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Landskrona stad och
Svalövs kommun.
Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 28, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad bolagsordning godkänns.
Efter arbetsutskottets sammanträde har en ny version av förslaget till
bolagsordning inkommit, samt ett förslag till reviderat ägardirektiv.
Kommunstyrelsens fattade 2019-04-15, § 91 följande beslut: 1) Förslaget till
nytt ägardirektiv behandlas vid nästkommande sammanträde med
kommunstyrelsen.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 91, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Reviderad bolagsordning godkänns.

Beslutsunderlag
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

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) Reviderad bolagsordning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Landskrona stad
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 75-2019

§ 73 Yttrande - Revisionens basgranskning av AB
SvalövsBostäder
Kommunfullmäktige beslut
1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns lekmannarevisorer har genomfört en basgranskning inom AB
SvalövsBostäder. Syftet med basgranskningen är, enl rapporten, att ge
lekmannarevisorerna ett underlag för sin bedömning om verksamheten i det
kommunala bolaget sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande
sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Rapporten anmäldes till kommunfullmäktige vid sammanträdet 2019-03-25.
Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under april månad 2019.
Kommunstyrelsens fattade 2019-04-15, § 92 följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt eget.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 92, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande
noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 92
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 32
Yttrande, daterat 2019-03-20
Revisionens basgranskning av AB SvalövsBostäder, daterat 2019-03-01
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
AB SvalövsBostäder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 105-2019, BRN 46-2019

§ 74 Revidering av sotningstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sotningstaxa antas med 2019 års prisnivå (efter indexuppräkning),
att gälla fr o m 2019-05-01.

Sammanfattning av ärendet
Sotningstaxan har inte reviderats på flera år och därför har en översyn av taxan
genomförts. Förvaltningen redogör i sin förslagsskrivelse, daterad 2019-03-14,
för förändringarna.
Bygg- och räddningsnämnden fattade 2019-03-28, § 20, följande beslut: 1) Ny
sotningstaxa antas med 2019 års prisnivå (efter indexuppräkning).
Kommunstyrelsen föreslog 2019-04-15, § 94, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Ny sotningstaxa antas med 2019 års prisnivå (efter indexuppräkning),
att gälla fr o m 2019-05-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 94
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2019-03-28, § 20
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-03-14
Förslag till sotningstaxa
Protokollet ska skickas till:
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, HAHZ, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 92-2019

§ 75 Fråga, tung trafik på skånska småvägar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.

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

Beslutsunderlag
Fråga ställd av Kjell Stjernholm (MP) till kommunstyrelsens ordförande, daterad
2019-03-25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 93-2019

§ 76 Interpellation, handlingar vid
kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Det är enligt kommunfullmäktiges arbetsordning inte möjligt att
interpellera kommunfullmäktiges ordförande, varför interpellationen inte
får ställas.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) har inkommit med en interpellation rörande handlingar till
allmänheten vid kommunfullmäktiges sammanträden. I interpellationen ställs
följande fråga till kommunfullmäktiges ordförande:


Varför har den styrande minoriteten valt att dra ner på denna så
demokratiskt viktiga service till våra kommuninvånare som är
intresserade av kommunens angelägenheter?

Beslutsunderlag
Interpellation från Jan Zielinski (S), inkommen 2019-03-25
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
Kommunfullmäktiges ordförande

Justerare
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Dnr 110-2019

§ 77 Interpellation, registerutdrag vid rekrytering
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en interpellation rörande registerutdrag
vid rekrytering. I interpellationen ställs följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande:


Kan vi förvänta oss att kommunstyrelsens ordförande tillsammans med
minoriteten initierar krav på kontroll av belastningsregister även för vård
och omsorg, och hur snart kan vi då förvänta oss detta arbetssätt infört i
vår rekryteringsprocess?

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-04-25
Interpellation från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-04-04
I ärendet yttrade sig Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd
(M).
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 116-2019

§ 78 Interpellation, marknadslönetillägg
undersköterskor
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) har inkommit med en interpellation rörande
marknadslönetillägg för undersköterskor. I interpellationen ställs följande frågor
till kommunstyrelsens ordförande:


Är detta korrekt förfarande? Var inte de 400 kronorna som
medarbetarna i hemvården fick från och med i höstas ett
marknadslönetillägg?



Har detta samverkats med de fackliga organisationerna?



Om det är ett felaktigt förfarande, hur och när kommer detta att rättas
till?

Beslutsunderlag
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson (C),
daterad 2019-04-25
Interpellation från Marika Jardert (V), inkommen 2019-04-15
I ärendet yttrade sig Fredrik Jönsson (C) och Marika Jardert (V).

Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
Kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 117-2019

§ 79 Interpellation, förskola Billeberga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret lägges till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Marika Jardert (V) har inkommit med en interpellation rörande förskola i
Billeberga. I interpellationen ställs följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:


Hur ser det ut? När kan vi garantera att Billebergaborna får en förskola
som täcker behoven?



Vilka dialoger har skett med föräldrarna och vilka förslag har dessa
dialoger resulterat i?



Har vi fler orter som vi ser att det kan komma att bli förskoleplatsbrist
framåt? Hur arbetar vi proaktivt för att platsbrister inte ska uppstå?

Beslutsunderlag
Interpellation från Marika Jardert (V), inkommen 2019-04-15
Svar från bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund, daterat 2019-04-25
Vid sammanträdet yttrade sig Torbjörn Ekelund (L) och Marika Jardert (V).
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten
Bildningsnämndens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 76-2019

§ 80 Interpellation, angående alkolås
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) har inkommit med en interpellation
rörande alkolås i kommunens fordon. I interpellationen ställs följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande:


Hur ser nuvarande styre på möjligheten att som ett minimum utrusta
fordon med alkolås i den takt vi införskaffar nya?

Beslutsunderlag
Svar på interpellationen från kommunstyrelsen ordförande Fredrik Jönsson (C),
daterat 2019-04-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 49
Interpellation från Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD), inkommen
2019-03-11
Vid sammanträdet yttrade sig Fredrik Jönsson (C) och Kim Hellström (SD).
Protokollet ska skickas till:
Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD)
Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 81 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Tiden för sammanträdet förlänges.

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 94-2019

§ 82 Motion, Utegym i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Claes Hallberg (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 2019-03-25 med
motionen ” Utegym i Svalövs kommun”. I motionen yrkar socialdemokraterna
följande:


Att kommunförvaltningen tar fram ekonomisk kalkyl för att anlägga
utegym



Att kommunförvaltningen undersöker sponsring och bidrag för
finansiering av utegym



Att kommunförvaltningen undersöker vilka platser i kommunens tätorter
det finns lämpliga platser att anlägga utegym



Att kommunförvaltningen lägger fram en plan för införande i
kommunens tätorter med målet att vara klart under 2019.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-03-25
Fråga ställdes av Fredrik Jönsson (C). Klarläggande lämnades av Marcus
Donnerhag (S).
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 95-2019

§ 83 Motion, Bevara och rusta upp kommunens
vattendrag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Annie Karlsson (S) inkom 2019-03-25 med motionen
”Bevara och rusta upp kommunens vattendrag”. I motionen yrkar
socialdemokraterna följande:


Att Svalövs kommun lägger en långsiktig plan för att rusta upp i alla
kommundelar där vi har åar men även vattenspeglar och mindre sjöar.



Att se över möjligheten att vid Vegeån anlägga våtmarker i syfte att
berika och öka fågellivet i Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-03-25
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 96-2019

§ 84 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kent Kronqvist (S) och Jan Zielinski (S) inkom 2019-03-25 med motionen ”
Infrastruktur 108 mot Kävlinge”. I motionen yrkar socialdemokraterna följande:


Att Svalövs kommun ställer krav på Region Skåne, Skånetrafiken och
Kollektivtrafiknämnden om att återinföra kommunikationerna mellan
Teckomatorp och Kävlinge väg 108.



Att i diskussioner med Region Skåne och Kollektivtrafiknämnden se
över ruttningen så den även innefattar sena turer och strategiska
hållplatser.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-03-25
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande

47(52)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-29

Dnr 97-2019

§ 85 Motion, Gång- och cykelväg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren och Jan Zielinski (S) inkom 2019-03-25 med motionen ” Gångoch cykelväg”. I motionen yrkar socialdemokraterna följande:


Att Svalövs kommun under 2019 skapar en strategisk plan över var och
när det skall uppföras gång och cykelvägar i kommunen.



Att Svalövs kommun startar upp arbetet med att under 2019 - 2020
uppföra/anlägga en gång och cykelväg mellan Teckomatorp - Norra
Skrävlinge



Att Svalövs kommun med egna medel färdigställer gång och cykel väg
mellan Svalöv - Teckomatorp.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019-03-25
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20-2019

§ 86 Motion, EU-samordnartjänst
Kommunfullmäktige beslut
1. Motionen anses besvarad med hänsyn till kommunstyrelsens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) har inkommit med en motion som avser en EUsamordnartjänst.
I motionen föreslås följande:


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

I arbetsutskottets ordförandes yttrande framgår bland annat att det EUsamordnaruppdrag som Sverigedemokraterna önskar se inrättat finns redan i
kommunförvaltningen och förnärvarande är möjligheterna till EU-finansiering
små då vi är inne i slutet av den pågående budgetperioden för EU och
majoriteten av de befintliga medlen redan är utlysta.
Det kan dock vara en god idé att undersöka möjligheten att utöka uppdraget för
EU-samordning i samband med att den nya programperioden för EU:s fonder
och program startar, vilket troligtvis sker 2021 om erforderliga beslut om EU:s
budget fattas i rätt tid. I dagsläget är bedömningen att uppdragets omfattning är
tillräcklig.
Med hänsyn till ovanstående föreslår arbetsutskottets ordförande att motionen
anses besvarad.
Arbetsutskottet föreslog 2019-04-01, § 33, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Yttrande, daterat 2019-03-26, antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens fattade 2019-04-15, § 95 följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt eget.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2019-04-15, § 95, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänsyn till kommunstyrelsens
yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15, § 95
Arbetsutskottets protokoll 2019-04-01, § 33
Yttrande, daterat 2019-03-26
Motion, inkommen 2019-01-14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (M) och Angelie Fröjd (M): 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1
Kompletteringsbudget I 2019 – Återremiss punkterna 1) – 8)

§ 65

Ledamöter

Parti

1

Teddy Nilsson

SD

2

Jan Zielinski

S

3

Fredrik Jönsson

C

4

Ingrid Ekström

SD

5

Anna Berg von Linde, tjg ers för O Röstin

M

6

Annelie Persson

S

7

Kim Hellström

SD

8

Lennart Pettersson, ordf

C

1

9

Torbjörn Ekelund

L

1

10

Wioletta Kopanska Larsson

SD

11

Claes Hallberg

S

12

Angelie Fröjd

M

1

13

Marie Irbladh

C

1

14

Sten Schmidt, tjg ers för René Olsson

SD

15

Marika Jardert, tjg ers för Patrik Sjöstrand

V

1

16

Annie Karlsson

S

1

17

Bo Persson

SD

18

Eva Inhammar

C

19

Kent Kronqvist

S

20

Bengt Jönsson

SD

21

Stefan Pettersson

M

22

Sten Nilsson, tjg ers för Hans Lindström

SD

23

J Håkan Andersson

C

24

Ann-Sofie Albrekt, tjg ers för C Eldh

MP

1

25

Émilie Lundgren

S

1

26

Aase Jönsson

KD

27

Mats Hannander

SD

28

Sara Billquist Selberg

L

1

29

Ida Andersson

C

1

30

Linn Alenius Wallin

FI

1

31

Marcus Donnerhag

S

1

32

Ann Pettersson

M

33

Jenny Ulfvin

SD

34

Jörgen Persson

SD

35

Bedrija Halilovic

S

SUMMA

Justerare

Ja

Nej

Avstår
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
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Omröstningsbilaga 2
Kompletteringsbudget I 2019 – Återremiss punkterna 13) – 14)

§ 65

Ledamöter

Parti

Ja

1

Teddy Nilsson

SD

1

2

Jan Zielinski

S

3

Fredrik Jönsson

C

1

4

Ingrid Ekström

SD

1

5

Anna Berg von Linde, tjg ers för O Röstin

M

1

6

Annelie Persson

S

7

Kim Hellström

SD

1

8

Lennart Pettersson, ordf

C

1

9

Torbjörn Ekelund

L

1

10

Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11

Claes Hallberg

S

12

Angelie Fröjd

M

1

13

Marie Irbladh

C

1

14

Sten Schmidt, tjg ers för René Olsson

SD

1

15

Marika Jardert, tjg ers för Patrik Sjöstrand

V

16

Annie Karlsson

S

17

Bo Persson

SD

1

18

Eva Inhammar

C

1

19

Kent Kronqvist

S

20

Bengt Jönsson

SD

1

21

Stefan Pettersson

M

1

22

Sten Nilsson, tjg ers för Hans Lindström

SD

1

23

J Håkan Andersson

C

1

24

Ann-Sofie Albrekt, tjg ers för C Eldh

MP

1

25

Émilie Lundgren

S

26

Aase Jönsson

KD

1

27

Mats Hannander

SD

1

28

Sara Billquist Selberg

L

1

29

Ida Andersson

C

1

30

Linn Alenius Wallin

FI

1

31

Marcus Donnerhag

S

32

Ann Pettersson

M

1

33

Jenny Ulfvin

SD

1

34

Jörgen Persson

SD

1

35

Bedrija Halilovic

S

1

1

26
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SUMMA

Justerare

Nej
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1

1

1

1
1

1

1

1
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