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Dnr KS 11-2016

§ 42 Information om årsredovisning 2015 för Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om årsredovisning 2015 för Svalövs
kommun.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 11-2016

§ 43 Frågestund om årsredovisning 2015 för Svalövs
kommun
______________________________________________________________
Ajournering för allmänhetens frågestund kl 19.05
______________________________________________________________
Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor om årsredovisning 2015 för Svalövs
kommun. Endast frågor som rör detta ärende får förekomma. Denna
frågestunds längd får dock högst vara 30 minuter.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift
härom ska också tas in i ortstidningarna samt på webben.
______________________________________________________________
Sammanträdet återupptas kl 19.15
______________________________________________________________

Justerare
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Dnr -

§ 44 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Några anmälningsärenden föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Inga ärenden fanns att anmäla till sammanträdet.
Ordförande uppmanar ledamöter och ersättare att förmå så många förtroendevalda som möjligt att svara på kommunens näringslivsenkät.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 7-2016

§ 45 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Jonny Andrén (MP) och Anders Persson (SD)
godkänns.
2. Till ny ersättare i Söderåsens miljöförbund efter Jonny Andrén (MP)
som avsagt sig uppdraget väljs Nina Renarve (MP).
3. Till ny ersättare i kommunstyrelsen, efter Anders Persson (SD) som
avsagt sig uppdraget, väljs Alexandra Borg (SD).
4. Till ny ersättare i Styrelsen för BT Kemi efterbehandling, efter Anders
Persson (SD) som avsagt sig uppdraget, väljs Anders Nilsson (SD).
5. Kommunförvaltningen uppdras att hos Länsstyrelsen i Skåne län
hemställa om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Jonny Andrén (MP).

Sammanfattning av ärendet
Jonny Andrén (MP) har i skrivelse daterad 2016-03-31 avsagt sig uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige och som ersättare i Söderåsens
miljöförbund.
Anders Persson (SD) har i skrivelse daterad 2016-04-22 avsagt sig uppdragen
som ersättare i kommunstyrelsen och Styrelsen för BT Kemi efterbehandling.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonny Andrén (MP), inkommen 2016-03-31
Avsägelse från Anders Persson (SD), inkommen 2016-04-22
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ)
Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsen
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Länsstyrelsen i Skåne län

Justerare
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Dnr KS 6-2016

§ 46 Partistöd 2016
Kommunfullmäktiges beslut
1. Centern beviljas partistöd med 75 747 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser om kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Ansökan om partistöd för 2016 har inkommit från Centerpartiet.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 56, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Centern beviljas partistöd med 75 747 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 56
Ansökan om partistöd 2016 från Centerpartiet

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Centern beviljas partistöd med 75 747 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
Centerpartiet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 739-2015

§ 47 Resultatbalansering för hemvården i Vård och
omsorg för resultat år 2014
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2014 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2015-10-06. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.
Arbetsutskottet föreslog 2016-03-29, § 35, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Resultatet för resultatenheten
hemvården för 2014 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2015-10-06.
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 57, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Resultatet för resultatenheten hemvården för 2014 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2015-10-06. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond
per enhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2106-04-11, § 57
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-29, § 35
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-10-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Resultatet för resultatenheten
hemvården för 2014 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2015-10-06.
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
I ärendet yttrade sig vidare Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkande, och finner
att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, PAEK, AAJN)

Justerare
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Dnr KS 11-2016

§ 48 Årsredovisning för Svalövs kommun 2015
Kommunfullmäktiges beslut
1. Föreliggande förslag till Årsredovisning 2015 för Svalövs kommun
godkänns.
2. Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
räkenskaper och förvaltning.

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.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisning för Svalövs kommun år
2015. I årsredovisningen lämnas bl.a. förvaltnings- och verksamhetsberättelser
för det föregående året.
Dessutom redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens
verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (finansieringsanalys)
och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning).
Arbetsutskottet fattade 2016-03-29, § 31, följande beslut: 1) Årsredovisningen
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 2) 5 457
tkr disponeras 2015 ur generellt extra statsbidrag från Migrationsverket, vilket
erhölls i december 2015.
Kommunstyrelsen fattade 2016-04-11, § 58, följande beslut:
1) Årsredovisningen för 2015 överlämnas till revisionen och
kommunfullmäktige. 2) Uppföljningen av kommunens måluppfyllelse enligt
årsredovisningen visar att de två ekonomiska visarna är negativa samt att
endast fyra av elva mål uppnås med grön bedömning. Svalövs kommun
bedömer med den bakgrunden att vi inte uppnått god ekonomisk hushållning
under 2015. Vi har en utmaning framför oss för att kunna nå fram till målet
under de kommande åren.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 58
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-30, § 31
Årsredovisning 2015 för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Bedrija Halilovic (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Amanda Ripa
(FI), Linda Lindberg (SD), Christer Laurell (C) och Birgitta Jönsson (S):
1) Föreliggande förslag till Årsredovisning 2015 för Svalövs kommun godkänns.

Justerare
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2) Kommunens nämnder och styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
räkenskaper och förvaltning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bedrija Halilovics (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, EMTO, AAN)

Justerare
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Dnr KS 40-2016

§ 49 Årsredovisning 2015 – AB SvalövsBostäder
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för 2015 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB SvalövsBostäder.
Kommunstyrelsen fattade 2016-04-11, § 59, följande beslut: 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.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 59
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) AB SvalövsBostäders
årsredovisning för 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid
ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 3) Svalövs kommuns ombud
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv
för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 41-2016

§ 50 Årsredovisning 2015 – AB SvalövsLokaler
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB SvalövsLokaler.
Kommunstyrelsen fattade 2016-04-11, § 60, följande beslut: 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.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen
och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 60
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) AB SvalövsLokalers
årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 3) Svalövs kommuns ombud
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv
för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare
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Dnr KS 42-2016

§ 51 Årsredovisning 2015 – LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2015
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 2015.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings
AB.
Kommunstyrelsen fattade 2016-04-11, § 61, följande beslut: 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.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2015 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 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 61
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB årsredovisning för år 2015 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 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare
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Dnr KS 43-2016

§ 52 Årsredovisning 2015 – NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år
2015 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 2015.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB.
Kommunstyrelsen fattade 2016-04-11, § 62, följande beslut: 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.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 2015
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 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 62
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): 1) NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år 2015 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 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare
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Dnr KS 45-2016

§ 53 Årsredovisning 2015 – AB Sydvatten
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB Sydvatten.
Det noteras att årsstämman kommer att hållas den 27 maj 2016.
Kommunstyrelsen fattade 2016-04-11, § 63, följande beslut: 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.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) AB Sydvattens årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 3) Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 63
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) AB Sydvattens årsredovisning
för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras
att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för
antagande.
I ärendet yttrar sig vidare Lennart Pettersson (C).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
AB Sydvatten
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(33)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Dnr KS 46-2016

§ 54 Årsredovisning 2015 – KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2015
noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Det noteras att årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2016.
Kommunstyrelsen fattade 2016-04-11, § 64, följande beslut: 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.
Kommunstyrelsen föreslog vidare kommunfullmäktige fatta följande beslut:
KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2015 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 64
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning
för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd
Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunassurans Syd AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 44-2016

§ 55 Årsredovisning 2015 – Söderåsens miljöförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2015.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 65, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2015 noteras.
2) Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 65
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Söderåsens miljöförbunds
årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Direktionen för Söderåsens miljöförbund
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl 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 KS 48-2016

§ 56 Årsredovisning 2015 – Kommunalförbundet
Medelpunkten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunalförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Kommunalförbundet Medelpunkten 2015.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 66, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Kommunalförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2015
noteras. 2) Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 66
Kommunalförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Kommunalförbundet
Medelpunkten årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Direktionen för
Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och
finner att kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 50-2016

§ 57 Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet
Finsam Landskrona – Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning för
år 2015 noteras.
2. Direktionen för Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona
Svalöv för år 2015.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 67, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 19 Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning
för år 2015 noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundets Finsam
Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 67
Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv
årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundets
Finsam Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 47-2016

§ 58 Årsredovisning 2015 – Kommuninvest ek för
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2015 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i
Sverige AB för år 2016.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 68, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2015 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 68
Sammanträdeshandlingar inför föreningsstämma i Kommuninvest ek för
Sammanträdeshandlingar inför årsstämma i Kommuninvest i Sverige AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2015
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommuninvest ek för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 49-2016

§ 59 Årsredovisning 2015 – Landskrona Kävlinge Svalöv
gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år
2015 noteras.
2. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Landskrona Kävlinge Svalövs
gymnasieförbund för år 2015.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 69, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år
2015 noteras. 2) Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 69
Årsredovisning från Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund 2015.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds
årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Direktionen för Landskrona Kävlinge
Svalövs gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
Landskrona kommun
Kävlinge kommun
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 1151-2015, VON 5-2016

§ 60 Vision för vård och omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande vision för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och
omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv
utifrån dina förutsättningar.
2. Då beslut om ”Vision Svalöv 2035” fattas, skall vård- och
omsorgsnämnden överse, och vid behov justera, sin vision, så att den
ryms inom den då beslutade visionen för hela Svalövs kommun; ”Vision
Svalöv 2035”.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska socialtjänstens omsorg
om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor
får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Målen för äldrepolitiken är att äldre ska
- kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,
- kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
- bemötas med respekt, samt
- ha tillgång till god vård och omsorg.
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vårdoch omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att
diskutera framtidens vård och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett
avstamp i arbetet med att ta fram en plan för de närmaste fem åren som
handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Nästa steg i denna
process är att ta fram en gemensam vision för vård och omsorg.
Förvaltningen har utifrån vad som framkom under framtidsverkstaden,
socialtjänstlagen och dess värdegrund samt de nationella målen för äldrepolitiken utarbetat olika förslag till en framtida vision för vård och omsorg.
Förslagen skickades på remiss i oktober 2015 med sista svarsdag 2016-01-31.
Två remissvar, från SPF Seniorer Svalöv och Centerpartiet, inkom.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-03-17, § 15, följande beslut:
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till vision för vård och
omsorg, enligt skrivelse daterad 2015-09-24.
Vidare föreslog vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Följande vision för vård och omsorg
antas: Vår vision är en vård och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt,
värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 73, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Följande vision för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och
omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv utifrån
dina förutsättningar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 73
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-03-17, § 15
Remissvar från Centerpartiet
Remissvar från SPF Seniorer Svalöv
Remiss från vård- och omsorgsutskottet avseende vision för vård och omsorg,
inkl förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2015-09-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C): 1) Följande
vision för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och omsorg som stödjer
dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar.
Torbjörn Ekelund (L), Karl-Erik Kruse (S) och Fredrik Jönsson (C): Då beslut
om ”Vision Svalöv 2035” fattas, skall vård- och omsorgsnämnden överse, och
vid behov justera, sin vision, så att den ryms inom den då beslutade visionen
för hela Svalövs kommun; ”Vision Svalöv 2035”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och
finner att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SEPN, PAEK, SUN, CAKK, MAIS, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 1197-2015, VON 6-2016

§ 61 Ställningstagande till särskilt boende demens
Kommunfullmäktiges beslut
1. Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt boende med
demensinriktning, under förutsättning att budgetmedel ställes till
förfogande i kommande budgetprocesser.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Ida Andersson
(C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fredrik Jönssons m fl yrkanden

Sammanfattning av ärendet
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vårdoch omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att
diskutera framtidens vård och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett
avstamp i arbetet med att ta fram en plan för de närmaste fem åren som
handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Ett led i detta arbete är att
se över kommunens särskilda boenden och särskilda boenden demens.
I takt med att antalet äldre ökar i kommunen kan förvaltningen se ett behov av
ett utökat antal platser för särskilt boende demens och särskilt boende allmän
inriktning. Förvaltningen har tagit fram en översyn av kommunens särskilda
boenden och särskilda boenden demens och hur de svarar mot framtida behov.
Frågan avseende framtida lokalbehov för särskilt boende och särskilt boende
demens skickades på remiss i oktober 2015 med sista svarsdag 2016-01-31.
Två remissvar, från SPF Seniorer Svalöv och Centerpartiet, har inkommit.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-03-17, § 16, följande beslut:
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till ställningstagande enligt
skrivelse daterad 2015-09-30.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt boende
med demensinriktning.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 75, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt boende med
demensinriktning, under förutsättning att budgetmedel ställes till förfogande i
kommande budgetprocesser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 75
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-03-17, § 16
Remissvar från Centerpartiet
Remissvar från SPF Seniorer Svalöv

Justerare
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Remissunderlag från vård- och omsorgsutskottet avseende ställningstagande
särskilt boende demens, inkl förvaltningens förslagsskrivelse daterad
2015-09-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Linda Lindberg (SD), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström
(SD) och Ulla Wallin (S): 1) Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt
boende med demensinriktning, under förutsättning att budgetmedel ställes till
förfogande i kommande budgetprocesser.
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Lennart Pettersson (C): I första
hand: Återremiss a) för en total utredning över särskilda boenden och
möjligheter till utbyggnad för desamma, b) för upprättande av en
konsekvensanalys av vad en förändring av Solgården till renodlat
demensboende och därmed en centralisering av dementa i kommunen, innebär
för såväl de dementa, för övriga i behov av särskilt boende och för anhöriga,
samt c) för komplettering av ekonomisk analys. I andra hand: Förslaget avslås.
Torbjörn Ekelund (L) och Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Fredrik Jönssons m fl
yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons (C) m fl
återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses (S) m fl yrkande och Fredrik
Jönssons (C) avslagsyrkande, och finner att kommunfullmäktige antar Karl-Erik
Kruses m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PAEK, SEPN, SUN, CAKK, HAHZ)

Ajournering 20.55 – 21.10

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(33)

Kommunfullmäktige

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Dnr KS 515-2015, VON 9-2016

§ 62 Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och
LSS
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens rapport och vård- och omsorgsnämndens beslut med
yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har under 2015 genomfört en granskning, ”Uppföljning av
kontroll inom äldreomsorg och LSS”, i syfte att bedöma om kommunstyrelsen
genom vård- och omsorgsutskottet säkerställer ändamålsenlig styrning och
ledning av verksamheterna vård och omsorg respektive LSS. Granskningen är
genomförd av PwC.
Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under april 2016. Då det
är vård- och omsorgsnämndens verksamhet som blivit granskad har nämnden
yttrat sig över rapporten.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-04-17, § 14, följande beslut:
Förvaltningens yttrande, daterat 2016-03-10, antas som nämndens eget och
överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 76, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionens rapport och vård- och omsorgsnämndens beslut med
yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 76
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-04-17, § 14
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2016-03-10
Rapport från kommunrevisionen ” Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg
och LSS”

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Revisionens rapport och vård- och omsorgsnämndens
beslut med yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen inkl yttrande
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SEPN, PAEK, MAIS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 179-2016, SN 7-2016

§ 63 Program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs kommun
antas.

Reservationer
Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har i nuläget en handlingsplan mot våld i nära relationer. Den
är antagen i socialnämnden och gäller för perioden 2013-2015.
Efter att nuvarande handlingsplan antogs har benämningen ”familjefrid”
etablerats i Svalövs kommuns arbete mot våld i nära relationer, med anledning
av detta föreslås nu ett program för familjefrid. Programmet berör hela
kommunen och flera kommunala verksamheter, eftersom arbetet mot våld i
nära relationer, utöver utredning och insatser, ska innehålla förebyggande och
upptäckande arbete. Centrala verksamheter är kommunens HR-avdelning,
skola, vård och omsorg, LSS samt Individ- och familjeomsorg.
Förslaget till program för familjefrid bör antas i kommunfullmäktige eftersom det
berör hela kommunen och inte bara socialnämndens verksamheter.
Socialnämnden föreslog 2016-02-24, § 18, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till program för familjefrid
2016-2018 för Svalövs kommun antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 77, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Förslag till program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs kommun antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 77
Socialnämndens protokoll 2016-02-24, § 18
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-02-09
Förslag till program för familjefrid 2016-2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Linda Lindberg (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1) Förslag till
program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (PAEK, SEPN, MLLG, efter beslut i kommunfullmäktige)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 1125-2015, SBN 27-2016, BRN 157-2016

§ 64 Uppföljning av tillgänglighetsgranskning från år
2013 - revisionsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
1. Revisionens rapport samt samhällsbyggnadsnämndens och bygg- och
räddningsnämndens beslut med yttranden noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har genomfört en granskning i syfte att bedöma om
ansvariga nämnder har åtgärdat de brister som identifierades i den
tillgänglighetsgranskning som genomfördes år 2013. Revisionen konstaterar i
sin revisionsrapport att nämnderna inte har åtgärdat de brister som
identifierades i tillgänglighetsgranskningen år 2013. Revisionen har vidare
kommit med ett antal rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och
bygg- och räddningsnämnden.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2016-02-18. I yttrandet
konstateras bland annat att nämnden kontinuerligt arbetar med att förbättra den
byggda miljöns tillgänglighet, samt att förvaltningen på uppdrag av nämnden
arbetar med att ta fram en tillsynsplan för 2016.
Bygg- och räddningsnämnden fattade 2016-03-10, § 24, följande beslut:
Förvaltningens yttrande, daterat 2016-02-18, antas som nämndens eget och
överlämnas till revisionen och till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande i samhällsbyggnadsnämnden
över rapporten i vilken bland annat konstateras att det, avseende allmänna
platser, vore lämpligt att göra en ny uppföljning och revidering av
handlingsplanen så som revisionen rekommenderar.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-03-22, § 42, följande beslut:
Förvaltningens yttrande, daterat 2016-03-09, antas som nämndens eget och
överlämnas till revisionen och till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Förvaltningen uppdras att avseende tillgängligheten på allmänna platser göra
en uppföljning och revidering av befintlig handlingsplan. Förslag till fortsatt
tillgänglighetsarbete ska därefter presenteras för nämnden.
Kommunstyrelsen föreslog 2016-04-11, § 78, kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionens rapport samt samhällsbyggnadsnämndens och bygg- och
räddningsnämndens beslut med yttranden noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 78
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-22, § 42, med yttrande
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2016-03-10, § 24, med yttrande
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 16
Uppföljning av tillgänglighetsgranskning, daterad 2016-01-27

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C) och Ann Pettersson
(M): 1) Revisionens rapport samt samhällsbyggnadsnämndens och bygg- och
räddningsnämndens beslut med yttranden noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins (M) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen inkl yttranden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM, BRG, BAHC) inkl yttrande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 174-2016

§ 65 Motion, Social investeringsfond i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) har inkommit med en motion avseende social
investeringsfond i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att:
- Svalövs kommun upprättar en social investeringsfond
- Socialnämnden får i uppdrag att utforma den sociala investeringsfonden som
cirkulerande fond med återbetalningskrav
- Effekterna av detta införande noggrant utvärderas, årligen.

Beslutsunderlag
Motion från Agneta Lenander (V), inkommen 2016-03-14
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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