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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 17.00

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), förste vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S), §§ 1 – 8
Anders Svärd (S), tjg ers för Anneli Persson (S), §§ 9 - 14
Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP), §§ 1 – 12
Linn Alenius Wallin (FI), tjg ers för Charlotta Eldh (MP), §§ 13 - 14

Ej tjänstgörande
ersättare

Anders Svärd (S), §§ 1 - 8
Marie Irbladh (C)
Stefan Pettersson (M)
Annie Karlsson (S), §§ 1 - 12
Lennart Pettersson (C)
Anette Hallberg (S)
Kim Hellström (SD)
Karl-Erik Kruse (S), §§ 1 - 7
Sara Billquist-Selberg (L), §§ 1 - 12
Linn Alenius Wallin (FI), §§ 1 - 12

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Cecilia Hagström, tf personalchef
Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 1 - 11
Daniel Henriksson, informationsansvarig
David Bohgard, tf projektledare, § 11
Christer Laurell (C), kommunfullmäktiges andre vice ordf
Thorkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona
kommun, §§ 1) – 2 a)
Stefan Johansson, bitr kommundirektör, Landskrona kommun, §§ 1) – 2
a)
Lars-Åke Almqvist, Alamanco AB, §§ 2 b)
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Eva Olofsson (C)
2017-01-17, KL 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 1 - 14

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Birgitta Jönsson (S)

Justerare
Eva Olofsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2017-01-16

Anslaget under tiden

2017-01-18 – 2017-02-09

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Margareta Persson
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Dnr -

§2

Information

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunstyrelsens ordförande Thorkild Strandberg och biträdande
stadsdirektör Stefan Johansson informerar om ärendet Bildande av
koncern i Landskrona kommun (Dnr 358-2016).
b) Lars-Åke Almqvist, Alamanco AB, informerar om Kartläggning och
analys av bemanningsfrågor inom Vård och omsorg
c) Näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand informerar om projektet
Förenkla helt enkelt (Dnr 357-2016).
d) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om 1) prel. Befolkningsstatistik
per 2016-10-31 (Dnr 158-2016) samt 2) Tidplan budget 2018, plan 2019
– 2020 (Dnr 3-2017).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§3

Protokoll

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsemöte, L S R, Landskrona - Svalövs Renhållnings AB,
2016-12-06
Protokoll, Direktionen för Medelpunkten 2016-11-22
Mötesanteckningar från ägarträff i Sydvatten 2016-11-11
Protokoll från extra bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
2016-11-15

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(23)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-16

Dnr 12-2016

§ 4 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per
den sista oktober 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista oktober 2016
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsens verksamheter per den sista oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-12-19, § 117, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den
sista oktober 2016 noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-19, § 117
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista oktober 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den
sista oktober 2016 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MEKN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 358-2016

§5

Bildande av koncern i Landskrona kommun

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun och Landskrona kommun äger gemensamt bolaget LSR
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, i vilket kommunerna bedriver
verksamhet avseende insamling, transport och behandling av avfall samt
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs till 25 % av Svalövs kommun och till
75 % av Landskrona kommun, varvid ägarandelarna avser såväl röster som
kapital.
Det finns ett aktieägaravtal mellan de 2 ägarna, som reglerar ägarnas
gemensamma ägande och förvaltning av LSR, ingånget den 26 maj 2003.
Kommunfullmäktige i Landskrona kommun har beslutat i november 2016, att
lägga samtliga sina bolag, inklusive delägda LSR, i en koncern under ett
nybildat moderbolag. Detta är avsett att ske genom att Landskrona kommun
överlåter sina aktier i LSR till det nybildade koncernmoderbolaget. För denna
överlåtelse behöver Landskrona kommun skriftligt medgivande från Svalövs
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-12-19, § 118, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-19, § 118
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-30
Skrivelse från Stadsledningskontoret Landskrona, daterad 2016-08-19:
Organisation för tillväxt och effektivare välfärd.
Bilaga 1 till ovanstående skrivelse: Inrättande av en bolagskoncern och
bolagsstyrningsmodell för Landskrona stads bolag
Aktieägaravtal mellan Landskrona och Svalövs kommuner avseende LSR,
daterat 2003-05-26.
Handling ”Godkännande och avstående” för underskrift av Svalövs kommun
Rapport från Advokatbyrån Hellström daterad 2016-09-28: Frågor kring LSR
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB och Landskrona kommuns bildande av
koncern

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Informationen noteras. 2) Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Landskrona stad (efter beslut i kommunfullmäktige)
Kommunförvaltningen (KET, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 355-2016

§6

Reglemente för näringslivsrådet

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reglemente för näringslivsrådet antas.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen 2014-08-25, § 96, att ta fram
förslag på reglemente för näringslivsråd. Då det fanns planer på förändring i
den politiska organisationen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 201503-23, § 36, att avvakta med tillskapandet av näringslivsrådet till den nya
politiska organisationen var klar. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjöd dock in
de tilltänkta företagsrepresentanterna till ett möte för att diskutera
näringslivsrådets utformning och inriktning. Ett sådant första möte skedde den
22 juni 2015. Därefter har ytterligare två möten hållits, 23 november 2015 och
10 november 2016.
Förslaget till reglemente för Näringslivsrådet har tagits fram och lyfts för
diskussion på kommunstyrelsens arbetsutskott och på mötet den 10 november
2016 med företagsrepresentanterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-12-19, § 119, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reglemente för
näringslivsrådet antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-19, § 119
Förvaltningens förslagsskrivelse daterad, 2016-12-12
Förslag till reglemente för näringslivsrådet, daterad 2016-12-08
Minnesanteckningar från Näringslivsråd 2016-11-10
Protokoll ifrån kommunfullmäktige 2014-08-25, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons
(SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Reglemente för näringslivsrådet antas.
Fredrik Jönsson (C) och Charlotta Eldh (MP): Ändringsyrkande:
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är tillika rådets ordförande
och vice ordförande. Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott
tillsammans med ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(23)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-01-16

räddningsnämnden, socialnämnden, bildningsnämnden, och AB
SvalövsBostäder/-Lokaler är ledamöter i näringslivsrådet. Ersättare för
ledamöterna utses men deltar endast då ordinarie ledamot inte kan delta.
Olof Röstin (M): Avslag på Fredrik Jönssons m fl yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl ändringsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C): ”Vi vill lyfta fram en gemensam företagarförening i vår
kommun. Detta borde näringslivsrådet kunna ha som ett framtida projekt. På
detta sätt skulle kommunen få en part att samtala med och samtidigt skulle det
underlätta för företagen att lyfta fram sina egna frågor.
Dessutom skulle det underlätta i rekryteringen av personer till näringslivsrådet i
framtiden.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, KABD)
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 410-2016

§ 7 Granskning av intern kontroll inom
ekonomiadministrationen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas och överlämnas till
kommunfullmäktige och revisionen.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplanen 2016 genomfört
en granskning i syfte att bedöma om kommunstyrelsens internkontrollplan
gällande ekonomiadministration är ändamålsenlig samt om kontrollerna i
internkontrollplanen är tillräckliga.
Revisorerna har beslutat att översända rapporten till kommunstyrelsen för
yttrande samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Arbetsutskottet föreslog 2016-12-19, § 121, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Informationen noteras.
Nu föreligger ett förslag till yttrande, upprättat av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från ekonomichef Jan Bengtsson, daterat 2016-12-20.
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-19, § 121
Revisionsrapport, daterad 2016-11-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Föreliggande förslag till
yttrande antas och överlämnas till kommunfullmäktige och revisionen.
Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr: KS 1163-2012, SBN 119-2016

§8

Naturvårdsprogram – antagande

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till naturvårdsprogram antas.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet fick 2013 ekonomiskt bidrag från LONA,
Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, för att ta fram ett
naturvårdsprogram för Svalövs kommun.
Syftet med naturvårdsprogrammet är att;
-

beskriva värdefulla natur- och kulturmiljöer i Svalövs kommun

-

vårda, skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer på
landsbygden och i tätorterna

-

vara ett kunskapsunderlag i den fysiska planeringen, vid exploatering,
bygglovsärende och vid miljökonsekvensbeskrivningar.

-

vara ett kunskapsunderlag för förskola och skolans uteundervisning.

-

visa kommuninvånarna och besöksnäringen var man hittar värdefulla
natur- och kulturmiljöer.

-

öka och sprida kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster,
grönstruktur och landskapskonventionen.

Programmet består av två delar.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-08-23, § 111, följande beslut:
Naturvårdsprogram för Svalövs kommun, del 1 och 2, godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Naturvårdsprogram för Svalövs kommun antas.
Vid sammanträdet med kommunstyrelsen 2016-09-12 lämnades en
redogörelse av kommunekolog Charlotte Lundberg.
Kommunstyrelsen fattade 2016-09-12, § 132, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Ärendet remitteras till de i kommunfullmäktige representerade
partierna. Yttrande ska vara kommunförvaltningen tillhanda senast 2016-10-28.
Kommunstyrelsen fattade 2016-11-14, § 172, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras se över dokumentet med hänsyn till inkomna yttranden.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Justerare
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Beslutsunderlag
Skrivelse med redovisning av gjorda revideringar, daterad 2016-12-29
Reviderat förslag till naturvårdsprogram, del 1 och 2
Synpunkter från Feministiskt initiativ, daterade 2016-10-19
Synpunkter från Kristdemokraterna, daterade 2016-10-19
Synpunkter från Miljöpartiet, daterade 2016-10-12
Synpunkter från Centerpartiet, daterade 2016-09-09
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 136
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-08-23, § 111
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-08-15
Förslag till naturvårdsprogram, del 1 och 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Charlotta Eldhs (MP), Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons
(SD), Ingrid Ekströms (SD) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till naturvårdsprogram antas.
Fredrik Jönsson (C): Ändringsyrkande: Avsnitt 7, sid 41: Ursprungsförslag:
Kommunen ska verka för att riksintressenas värde bibehålls och utvecklas och
att naturvårdsprogrammet ingår som ett kompletterande dokument till
översiktsplanen. Ändringsförslag: Kommunen ska bejaka de riksintressen som
är relevanta, när det gäller syfte och geografisk omfattning, men i övrigt verka
för att ta bort dem som hinder för utvecklingen av kommunen och med
beaktande av äganderätten. Ursprungsförslag: Kräva kompensationsåtgärder
vid exploatering. Ändringsförslag: Avslag på förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons ändringsyrkanden,
och finner att kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, CLG, HAHZ)

Justerare
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Dnr: KS 1319-2013, BRN 234-2013

§9

Tilläggsavtal mellan räddningstjänsten i
Landskrona och Svalöv

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande tilläggsavtal godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten i Bjuvs kommun omorganiserar vilket föranleder en översyn
av samverkan även mellan Svalövs kommun och Landskrona stad. Det finns ett
behov av ett tilläggsavtal till huvudavtalet gällande samverkan om
räddningstjänst mellan Landskrona, Svalövs och Bjuvs kommuner.
Samverkansavtalet gäller från 1 april 2014
I § 5 i huvudavtalet anges att det finns möjlighet att göra avrop på ytterligare
tjänster. Svalöv avropar sedan några år flera tjänster. Svalövs kommun har inte
längre en heltidsanställd platschef utan köper motsvarande tjänster från
Landskrona stad. Förutom chefskapet köper Svalövs kommun
myndighetsutövning och rådgivning samt krisberedskapsarbete från
Landskrona stad. Detta har inte varit reglerat i något separat avtal så när nu
motsvarande tjänster i Bjuvs kommun regleras, vill förvaltningen passa på att
göra samma reglering i Svalövs kommun.
Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2016-12-20, § 117 kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande tilläggsavtal
godkänns.

Beslutsunderlag
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2016-12-20, § 117
Förslag till tilläggsavtal, daterat 2016-12-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Ann Petterssons (M), Fredrik Jönssons (C), Birgitta Jönssons (S), Teddy
Nilssons (SD), Ingrid Ekströms (SD), Olof Röstins (M), Håkan Anderssons (C)
och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Föreliggande tilläggsavtal godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ann Petterssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, HAHZ)

Justerare
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Dnr: KS 431-2016, VON 116-2016

§ 10 Höjt avgiftstak för vård- och
omsorgsverksamheterna
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Från och med den 1 juli 2017 höjs avgiftstaket (maxtaxan) inom vård
och omsorgs verksamheter i enlighet med ändringen i 8 kap. 5 §
socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2016.
2. Avgiftstaket (maxtaxan) för vård och omsorgs verksamheter framgent
följer aktuell lydelse i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.

Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får ta ut skäliga avgifter inom äldreomsorgen enligt grunder som
kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överskrida kommunens
självkostnader (8 kap. 2 § socialtjänstlagen).
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet
ingick en ändring av 8 kap. 5 § socialtjänstlagen från och med den 1 juli 2016
som innebär en höjning av avgiftstaket (maxtaxan). Samtidigt beslutades även
att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning minskar med 74 miljoner
kronor 2016 (halvårseffekt) och 148 miljoner kronor per år fr.o.m. 2017.
För 2016 motsvarar maxtaxan på högst en tolftedel av 0,48 gånger
prisbasbeloppet 1 772 kronor per månad. Höjningen från och med den 1 juli
2016 till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet motsvarar 1 991
kronor per månad.
Lagändringen från och med den 1 juli 2016 innebär att kommunernas möjlighet
till avgiftsuttag ökar samtidigt som utjämningsbidraget minskar. För Svalövs
kommun innebär detta ett minskat utjämningsbidrag om cirka 94 tkr andra
halvåret 2016 och cirka 202 tkr för helår 2017.
En genomgång av avgiftsutrymmet september månad 2016 för personer i
ordinärt boende och särskilt boende visar att i intervallet mellan 1 772 kronor - 1
991 kronor finns totalt 13 brukare. Totalt 231 brukare har fullt avgiftsutrymme,
dvs. över 1 991 kronor. Denna uppgift är dock mycket osäker eftersom många
av dessa endast har trygghetslarm. Av de som har trygghetslarm har
kommunen i många fall endast uppgift om pensions-inkomster, dvs. brukarna
har inte redovisat sina inkomster och utgifter fullt ut då de valt att betala full
avgift för trygghetslarm. Mot bakgrund av ovanstående är det mycket svårt att
göra en beräkning av vad en höjning av avgiftstaket (maxtaxan) kan innebära i
intäkter för kommunen.
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Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-12-15, § 83, följande beslut: 1) Från
och med den 1 juli 2017 höjs avgiftstaket (maxtaxan) inom vård och omsorgs
verksamheter i enlighet med ändringen i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen från och
med den 1 juli 2016. 2) Avgiftstaket (maxtaxan) för vård och omsorgs
verksamheter framgent följer aktuell lydelse i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.
Eftersom beslutet rör en taxa, får dock kommunfullmäktige fatta det.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-12-15, § 83
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-12-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S), Birgitta Jönssons (S), Eva Olofssons (C) och Krister
Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Från och med den 1 juli
2017 höjs avgiftstaket (maxtaxan) inom vård och omsorgs verksamheter i
enlighet med ändringen i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen från och med den 1 juli
2016. 2) Avgiftstaket (maxtaxan) för vård och omsorgs verksamheter framgent
följer aktuell lydelse i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anders Svärds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PLED, CAKK, SEPN)

Justerare
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Dnr: KS 234-2016, BTK 19-2016

§ 11 Kompletterande bidragsansökan Etapp 2 – BT
Kemi efterhandling, södra området
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ansökan gällande kompletterande bidragsansökan för Etapp 2,
daterad 2016-11-16 godkänns och översänds till Länsstyrelsen för
vidarebefordran till Naturvårdsverket.

Sammanfattning av ärendet
Projektledning har för avsikt att lämna in en kompletterande bidragsansökan till
Naturvårdsverkets fördelningsmöte i januari 2017. Ansökan hamnar på 2
miljoner kronor för att slutföra de sista åtgärdsförberedande arbetena, till
exempel behöver vattenfrågan hanteras.
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket meddelade beslut om att vidarefördela
medel i enlighet med bidragsansökan för Etapp 2 för 2016. Därutöver finns ett
överskott på drygt 1 miljon kronor från 2015. Detta gör att tillgängliga medel för
2016 uppgår till 7 088 041 kronor vid omfördelning, vilket innebär ett överskott
för 2016 på drygt 1 miljon kronor. Initialt var tanken inför Etapp 2 att de extra 1
miljon kronor som var ett överskott från 2015 skulle vara tillgängliga året 2017.
Budgeten för 2017 har ett underskott på 1 miljon kronor från omfördelningen
mellan 2016 och 2017. Utöver de åtgärdsförberedande undersökningarna
kommer projektledningen att inleda fastighetsförhandlingar med ägaren till den
mark som kommer att tas i anspråk under saneringen. Arbetet kommer att
påbörjas under slutet av 2016 och pågå under 2017.
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling föreslog 2016-11-23, § 59,
kommunstyrelsen fatta följande beslut: Ansökan gällande kompletterande
bidragsansökan för Etapp 2, daterad 2016-11-16 godkänns och översänds till
Länsstyrelsen för vidarebefordring till Naturvårdsverket.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf projektledare David Bohgard.

Beslutsunderlag
Styrelsens för BT Kemi efterbehandlings protokoll 2016-11-23, § 59
Kompletterande bidragsansökan för Etapp 2 daterad 2016-11-16.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP),
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson
(S) och Anders Svärd (S): 1) Ansökan gällande kompletterande bidragsansökan
för Etapp 2, daterad 2016-11-16 godkänns och översänds till Länsstyrelsen för
vidarebefordran till Naturvårdsverket.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Kommunförvaltningen (DDBD, SOAN, PREV, HESN, MAN)

Justerare
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Dnr: KS 806-2015, BIN 23-2016

§ 12 Motion, Krav för att erhålla föreningsstöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionens punkter 1) – 4) anses besvarade och motionens punkt 5)
anses bifallen.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) föreslår i en motion daterad 2015-05-25 att: 1) Införa krav
på att Ledar/Föreningspolicy skall inlämnas till kommunen för att erhålla
föreningsstöd. 2) Införa krav på att Ledar/Föreningspolicyn skall finnas
lättillgänglig för berörd förenings medlemmar, för att erhålla föreningsstöd. 3)
Införa krav på att föreningen ska vara uppbyggd på demokratiska principer och
vara öppen för alla, samt ha godkända stadgar, styrelse och revisorer för att
erhålla föreningsstöd. 4) Föreningen ska bedriva sina aktiviteter i en helt rök-,
drog-, och alkoholfri miljö för att erhålla föreningsstöd. 5) Årligen genomföra en
översyn av dokumentet som styr föreningsstödet.
Ordförande i bildningsnämnden har formulerat ett svar där han bl.a. skriver att:
”Då kommunen redan åstadkommer det som motionären efterfrågar, avseende
punkt 1-4, fast med mer arbetsbesparande metod, så föreslås att punkterna 1-4
anses besvarade. Vad gäller punkt 5 har ingen dokumenterad rutin hittats som
beskriver att de styrande dokumenten bör uppdateras årligen. Detta är fullt
rimligt och därför föreslås att motionärens punkt 5 skall anses bifallen.”
Bildningsnämnden fattade 2016-12-19, § 124, följande beslut: 1) Nämnden
antar ordförandes skrivelse som sin egen.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionens punkter 1-4 anses besvarade och motionens
punkt 5 anses bifallen.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-12-19, § 124
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-12-09
Riksidrottsförbundets policy om alkohol, droger, doping och tobak
Skrivelse ifrån förvaltningen, daterad 2016-10-10
Remittering av motion, daterad 2015-07-27
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2015-05-25
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionens
punkter 1) – 4) anses besvarade och motionens punkt 5) anses bifallen.
Linda Lindbergs (SD) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionens punkter
1) – 5) anses besvarade. Vad gäller punkt 5) ska en översyn genomföras en
gång per mandatperiod.
Torbjörn Ekelund (L) och Linda Lindberg (SD): Avslag på Fredrik Jönssons m fl
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds, Linda Lindbergs m fl och
Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn
Ekelunds yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Linda Lindberg (SD)
Kommunförvaltningen (RTN, LELE)
Bildningsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr: KS 250-2016, BIN 226-2016

§ 13 Motion, Skolavslutning i kommunens kyrkor
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad 201605-16 att: 1. Kommunfullmäktige ger våra rektorer stöd och rekommendationer
att fira skolavslutningar i våra lokala kyrkor. 2. Kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att informera Svalövs församlingar om vårt intresse
av att fira traditionsenliga skolavslutningar i dess kyrkor enligt skollagens
riktlinjer.
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att
lagens utformning och Skolverkets uttolkning gör att frågan inte kan beslutas på
kommunalpolitisk nivå utan att bryta mot Skolverkets
tillämpningsbestämmelser. Motionen föreslås därför avslås.
Bildningsnämnden fattade 2016-11-28, § 113, följande beslut: Nämnden antar
ordförandes skrivelse som sin egen.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-11-28, § 113
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-10-19
Remittering av motion, daterad 2016-06-08
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2016-05-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Linn Alenius
Wallins (FI), Krister Olssons (S) och Anders Svärds (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.
Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Bifall till
motionen.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Linda Lindbergs
m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (RTN, LELE)
Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD)

Justerare
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Dnr 435-2016

§ 14 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201701-16
Anställningar november 2016

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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