Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-11-10

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 – 16.55

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Annie Karlsson (S), tjg ers för Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M), §§ 156 - 168
Anette Hallberg (S), tjg ers för Ann Pettersson (M), §§ 169 - 173
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
J Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Anders Nilsson (SD)
Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande Anders Svärd (S)
Marie Irbladh (C)
ersättare

Stefan Pettersson (M), §§ 156 - 168
Ingrid Ekström (SD)
Lennart Pettersson (C)
Anette Hallberg (S), §§ 156 - 168
Karl-Erik Kruse (S), §§ 156 - 167
Sara Billquist-Selberg (FP)
Linn Alenius Wallin (FI), §§ 156 - 163

Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist

Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson
Socialchef Susanne Rosenström
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
Informationsansvarig Daniel Henriksson
Näringslivs- och turismchef Leif Wennerberg, §§ 156 – 157 a)
Strategisk utvecklare Thomas Arnström
Planarkitekt Vlasta Sabljak, § 162

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 1/33

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-11-10

Utses att justera Olof Röstin (M)
Justeringens tid
2014-11-11, kl 13.30, Kommunförvaltningen
och plats
Justerade
paragrafer

§§ 156 - 173

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Birgitta Jönsson

Justerare
Olof Röstin

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-11-10
Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Margareta Persson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida 2/33

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-11-10

Sida 3/33

§ 156 Beslutad ärendelista
§ 157 Information...............................................................................4
§ 158 Protokoll ..................................................................................5
§ 159 Val .........................................................................................6
§ 160 Budget 2015, plan 2016-2017..........................................................7
§ 161 Taxor 2015 för Söderåsens miljöförbund............................................10
§ 162 Översiktsplan för Svalövs kommun - Översiktsplan 2016 med utblick mot
2030.............................................................................................12
§ 163 Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft.......................15
§ 164 Remiss: Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50..................................17
§ 165 Upphandling av gräsklippning och grönyteskötsel................................18
§ 166 Trygghetslarm med SIM-kort i ordinärt boende....................................20
§ 167 IT-samordning 6K.......................................................................22
§ 168 Revidering av kommunstyrelsens reglemente.....................................24
§ 169 Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser - inkallelseordning...........26
§ 170 Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden,
förste och andre vice ordföranden vid sammanträden med nämnder, styrelser,
beredningar och utskott......................................................................28
§ 171 Beslut om firmateckning samt rätt att underteckna skuld- och
borgensförbindelser...........................................................................30
§ 172 Sammanträdestider 2015..............................................................31
§ 173 Redovisning av delegeringsbeslut....................................................33

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-11-10

Sida 4/33

Dnr: -

§ 157 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Morten Duch och Annette Duch Gronemann, Fipros AB, Kågeröd, informerar om företagets
verksamhet.
b) Fredrik Holmqvist, RAW-IT, informerar om ärendet IT-samordning 6K (Dnr 845-2014).
c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Preliminär befolkningsstatistik per 2014-08-31
(Dnr 382-2014).
d) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om Delårsrapport per den 30 juni 2014 från
Söderåsens miljöförbund (Dnr 1136-2014) samt Remiss: Naturvårdsstrategi för Skåne (Dnr
1044-2014) samt Miljöpriset 2014 (Dnr 13-2014).
e) Susanne Rosenström informerar om flyktingmottagande 2015 (Dnr 1106-2014).

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enl ovan
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 158 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 samhällsbyggnadsutskottet 2014-10-14
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-10-13
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2014-10-09
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsBostäder 2014-10-01
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsLokaler 2014-10-01
Protokoll från styrelsemöte 2014-10-20, Landskrona Svalövs Renhållnings AB
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2014-10-08
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2014-09-30

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 32-2014

§ 159 Val
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelsens utskott väljes
enl bilaga till detta protokoll.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att förrätta val till kommunstyrelsens utskott; arbetsutskottet,
samhällsbyggnadsutskottet, utbildningsutskottet och vård- och omsorgsutskottet.
Samtliga föreslagna respektive meddelade förslag antas genom acklamation, förutom
nedanstående.
Till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslogs Fredrik Jönsson (C) och Teddy
Nilsson (SD).

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat utse Fredrik
Jönsson (C) till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Till vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslogs Lennart Pettersson
(C) och Teddy Nilsson (SD).
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat utse Lennart
Pettersson (C) till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Omröstning begärs och är
sluten eftersom ärendet avser val. Ledamöterna Olof Röstin och Charlotta Eldh utses till
rösträknare. Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande avger
efter upprop i den ordning de invalts i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper
och räknas. Med 4 röster för Lennart Pettersson (C) och 3 röster för Teddy Nilsson (SD) har
fullmäktige utsett Lennart Pettersson (C) till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts vice
ordförande. 6 ledamöter har avstått från att rösta.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, BRG, CAKK, KALN)
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Dnr: 1163-2013

§ 160 Budget 2015, plan 2016-2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs.
2. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet
3. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till 20,49 kr per
skattekrona.
4. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av
kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.
5. Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter minskas med
115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av
kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat.
6. För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett
mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska
budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål
7. Nya verksamheter Plan Karta samt Övergripande social omsorg skapas genom
motsvarande minskning av andra verksamheter.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Charlotta Eldh (MP) deltar inte
i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2014-06-16, § 83, följande beslut: 1) Mål och tillhörande visare
fastställs enligt budgetdokumentet. 2) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och
plan 2016-2017 fastställs. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för
år 2015 till oförändrat 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda kommunala
bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive
bolagsstämma.5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter
minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av
kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat.6). För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår
endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål.
Enligt kommunallagen skall dock ett nyvalt kommunfullmäktige fastställa budgeten även om den
behandlats tidigare under året. Det nyvalda kommunfullmäktige måste därför ta ställning till
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samma beslutsförslag som i juni månad.
Dokumentet ar oförändrat förutom att två nya verksamheter tillkommit.:
- Verksamhet Plan Karta har skapats med en ram på 1.530 tkr. Den har brutits ut från
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2014-0616, § 82, då förändringen gjordes avseende 2014.
- Verksamheten Övergripande social omsorg har skapats for centrala poster med 4 839 tkr
avseende kostnader for bl a tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag. Medel har
flyttats från Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg samt LSS.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2015-10-22
Förslag till Strategisk budget 2015 och plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 83
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017
(reviderad), inkommen 2014-06-16
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017,
inkommen 2014-06-13
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 99
Strategisk budget 2015, plan 2016-2017 inkl. bilagor, daterad 2014-06-02
Protokoll central samverkan 2014-05-27 angående förslag till strategisk budget 2015 och plan
2016-2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Anneli Perssons (S), Annie Karlssons (S), Torbjörn
Ekelunds (FP), Teddy Nilssons (SD), Linda Lindbergs (SD) och Anders Nilssons (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan
2016-2017 fastställs. 2) Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet. 3)
Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2015 till 20,49 kr per
skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de
av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma. 5) Anslaget för
park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter minskas med 115 tkr, avseende
höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av kommunens grönytor och
parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och naturreservat. 6) För de egna
utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett mål; att arbeta
för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska budgets planperiod.
Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga fullmäktigemål, samt 7) Nya
verksamheter Plan Karta samt Övergripande social omsorg skapas genom motsvarande
minskning av andra verksamheter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
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Dnr: 507-2014

§ 161 Taxor 2015 för Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2014-04-01, § 36, att en översyn av
miljöförbundets taxor borde ske inför 2015, samt att taxan borde bygga på ett antal i beslutet
uppräknade utgångspunkter och principer.
Styrelsen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2014-08-14, § 73, att överlämna förslag till
ändringar i taxan till medlemskommunerna för samråd. Taxan ska enligt beslutet behandlas vid
medlemssamrådet 2014-11-06. Därefter ska ett slutligt förslag överlämnas för fastställelse i
fullmäktige i varje medlemskommun.
För att taxorna ska hinna träda i kraft vid årsskiftet 2014/2015 bör fullmäktige fatta beslut i
november. Ärendet lyfts därför till kommunstyrelsens sammanträde i november, med utrymme för
komplettering på sammanträdet efter överenskommelser/ny information från medlemssamrådet
den 6/11.
Det noteras att styrelsen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2014-09-30, § 84, att skicka
förslag till internbudget 2015 och flerårsplan 2016-2017 till medlemskommunerna. Förslaget ska
tas upp på medlemssamråd. I förslaget till internbudget 2015 och flerårsplan 2016-2017 är
intäkterna uppräknade enligt taxeförslaget.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-14, § 130, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen i november utan eget förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-10-14, § 130
Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-13, § 147
Styrelsen för Söderåsens miljöförbunds protokoll 2014-04-01, § 36, samt 2014-08-14, § 73

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO)
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Dnr: 106-2011

§ 162 Översiktsplan för Svalövs kommun - Översiktsplan 2016 med
utblick mot 2030
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till översiktsplan 2016 med utblick mot 2030, daterad 2014-10-10, ställs ut för samråd
parallellt med ny granskning för det tematiska tillägget till översiktsplanen avs vindkraft. Sista
datum för samrådet är 2015-03-31.
2. Förslag till kartbilaga kompletteras med utredningsområden för småorter.
3. Dokumentet Ställningstaganden kompletteras med: 1) Gemensamma ställningstaganden för
översiktlig planering i Skåne Nordväst följes. 2) Verka för utveckling av en gemensam förmedling
av både kommunala och privata tomter i Skåne Nordväst. 3) Verka för att riksintressens värden
bibehålles och utvecklas. 4) Svalövs kommun anser att riksintresset för naturvård är mera
betydelsefullt i ett nationellt och regionalt perspektiv än riksintresset för kaolin. 5) Arbeta för att i
planering reducera samhällsbyggandets klimatpåverkan och för att anpassa samhället till ett
förändrat klimat

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med översyn av gällande översiktsplan pågår enligt uppdrag från
kommunfullmäktiges beslut 2012-08-27, § 110.
Samhällsbyggnadsutskottet genomförde 2014-01-22, § 2, en workshop om
översiktsplanearbetet. Bl.a. diskuterades landsbygdens utveckling och förslag till förändringar i
projektplanen. Ett förslag till reviderad projektplan presenterades för utskottet 2014-03-05, § 21.
Utskottet beslutade att återremittera förslaget.
Utskottet beslutade 2014-03-26, § 42, att godkänna förslag till reviderad projektplan, daterad
2014-03-13.
Det framgår av utskottets protokoll 2014-06-18, § 88, att förslag till samrådshandlingar ska
lämnas som information till utskottet i augusti och för beslut i september. Utskottets ledamöter får
för diskussionen på augustisammanträdet ta del av förvaltningens arbetsmaterial.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-08-19, § 102, att uppdra åt förvaltningen att
presentera kompletta samrådshandlingar för utskottet på sammanträdet i september.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-09-16, § 113, följande beslut: 1) Förvaltningen uppdras
att avseende layout och ev. redaktionella ändringar färdigställa handlingarna inför
kommunstyrelsens sammanträde. 2) Samrådstiden bör utökas till ca tre månader. Förvaltningen
uppdras att ta fram datum för samrådsmöten i de sex orterna.
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Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslag till samrådshandlingar,
daterade 2014-09-16, godkänns.
Kommunstyrelsen fattade 2014-10-13, § 151, följande beslut: Ärendet tas åter upp på
kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-10.
Granskningshandlingarna har reviderats inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-10
(daterade 2014-10-28).
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av planarkitekt Vlasta Sabljak.

Beslutsunderlag
Granskningshandlingar, daterade 2014-10-28.
Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-13, § 151
74 ställningstaganden för Svalövs kommun, daterade 2014-10-10
Förslag till samrådshandlingar, daterad 2014-09-25
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-09-16, § 113
Förslag till samrådshandlingar, daterad 2014-09-16
Förslag till samrådshandlingar, daterade 2014-09-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-26, § 42, samt 2014-08-19, § 102
Reviderad projektplan för Översiktsplan 2016, daterad 2014-03-13
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-05, § 21
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-02-21
Reviderad projektplan för Översiktsplan 2016, daterad 2014-02-25
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-01-22, § 2
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 110
Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-14, § 52

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund
(FP), Ann Pettersson (M), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson (SD), Charlotta Eldh (MP), Annie
Karlsson (S), Anneli Persson (S), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C): 1) Förslag till
översiktsplan 2016 med utblick mot 2030, daterad 2014-10-10, ställs ut för samråd parallellt med
ny granskning för det tematiska tillägget till översiktsplanen avs vindkraft. Sista datum för
samrådet är 2015-03-31. 2) Förslag till kartbilaga kompletteras med utredningsområden för
småorter. 3) Dokumentet Ställningstaganden kompletteras med: 1) Gemensamma
ställningstaganden för översiktlig planering i Skåne Nordväst följes. 2) Verka för utveckling av en
gemensam förmedling av både kommunala och privata tomter i Skåne Nordväst. 3) Verka för att
riksintressens värden bibehålles och utvecklas. 4) Svalövs kommun anser att riksintresset för
naturvård är mera betydelsefullt i ett nationellt och regionalt perspektiv än riksintresset för kaolin.
5) Arbeta för att i planering reducera samhällsbyggandets klimatpåverkan och för att anpassa
samhället till ett förändrat klimat
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK)
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Dnr: 307-2009

§ 163 Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft, daterat 2014-10-07,
ställs ut för ny granskning parallellt med samrådsförfarandet för översiktsplanen. Sista datum
för granskningen är 2015-03-31.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag till vindkraftsplan som blir ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen. Planens syfte är att optimera lokal produktion av el genom att hitta platser för
vindkraft där påverkan blir så liten som möjligt på miljö, hälsa och landskap.
Planförslaget var på samråd november 2011 – februari 2012 och därefter på granskning
april – juni 2013. Efter granskning har endast små justeringar gjorts. Dessa framgår av
granskningsutlåtandet som bifogats antagandehandlingar, daterade 2013-10-01.
Det noteras att förändringar enligt beslut på dagens sammanträde kräver att förslaget till
vindkraftsplan ställs ut för granskning på nytt. Förslag till granskningshandlingar ska godkännas
av samhällsbyggnadsutskottet innan det ställs ut.
På samhällsbyggnadsutskottet i maj beslutades att ärendet återremitteras till förvaltningen för
fortsatt utredning avseende konsekvenserna av ett skyddsavstånd på 800 m samt att
förvaltningen fick i uppdrag att revidera förslaget så att endast lämpliga och inte lämpliga
områden markeras ut.
Förslaget är reviderat med endast lämpliga och inte lämpliga områden. Konsekvenserna av ett
skyddsavstånd på 800 m från befintliga bostäder och utbyggnadsområde innebär i princip att
ingen vindkraft kan etableras. Då revideringarna är väsentliga bör förslaget gå ut på ny
granskning (utställning).
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-14, § 131, att godkänna revideringen av förslaget
samt att föreslå kommunstyrelsen att ställa ut förslaget för ny granskning parallellt med
samrådsförfarandet för översiktsplanen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-10-07
Antagandehandlingar, inkl avståndskarta 800/500 m, daterade 2014-10-07
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson
(SD) och Anders Nilsson (SD): Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft,
daterat 2014-10-07, ställs ut för ny granskning parallellt med samrådsförfarandet för
översiktsplanen. Sista datum för granskningen är 2015-03-31.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK)
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Dnr: 1043-2014

§ 164 Remiss: Miljömålsberedningens delbetänkande Med
miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten, SOU
2014:50
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsutskottet bemyndigas fatta beslut i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har fått Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar
användning av mark och vatten, SOU 2014:50 på remiss. Yttrande ska vara Miljödepartementet
tillhanda senast den 28 november.
Miljömålsberedningens övergripande uppdrag är att utveckla strategier med etappmål, styrmedel
och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-14,§ 128, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av strategisk utvecklare Thomas Arnström.

Beslutsunderlag
Remisshandlingar från miljödepartementet, inkomna 2014-09-08.
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-10-14, § 128

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson
(SD), Ann Pettersson (M), Anneli Persson (S), Annie Karlsson (S), Linda Lindberg (SD) och
Anders Nilsson (SD): Samhällsbyggnadsutskottet bemyndigas fatta beslut i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Miljödepartementet
Kommunförvaltningen (MSDG, TAM)
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Dnr: 586-2014

§ 165 Upphandling av gräsklippning och grönyteskötsel
Kommunstyrelsens beslut
1. Anbudsgivare A antas efter utvärdering som skett i enlighet med av
samhällsbyggnadsutskottet antagna kriterier (SBU 2014-05-21, § 67).
2. Frågan om ev utökning av budget för ändamålet hanteras i samband med
Kompletteringsbudget I 2015 och Strategisk budget 2016, plan 2017-2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nuvarande två avtal gällande gräs- och grönyteskötsel löper ut 2014-12-31. Detta
innebär att kommunen från och med årsskiftet inte har någon entreprenör för dessa uppdrag,
som delvis löper över hela året. I avtalet för grässkötsel ingår gräsklippning i samtliga tätorter och
i avtalet för grönyteskötsel ingår skötsel av ytor i Billeberga och Tågarp.
I årets upphandling av gräs- och grönyteskötsel har de båda tidigare entreprenaderna
sammanfogats till en, vilket innebär att kommunen kommer att teckna avtal med en entreprenör
för dessa uppdrag.
Upphandlingen avser perioden 2015-01-01 - 2017-12-31 med optioner om sammanlagt 2 år,
med förlängning 1 år i taget. Utvärdering har skett i enlighet med av SBU antagna kriterier (SBU
2014-05-21, § 67).
Antal inkomna anbud samt poäng efter utvärdering redovisas i förvaltningens förslagsskrivelse,
daterad 2014-11-10.
Budgeten för gräs- och grönyteskötsel uppgår i dagsläget till 800 000 kr. Förvaltningen
annonserade tidigt, inför årets upphandling, att extra medel behövs på grund av tillkommande
ytor och framför allt för att kunna matcha inkomna anbud. Medel för denna skötsel finns
beslutade i strategisk reserv för budget 2015-17. Avslutad utvärdering visar att det saknas 300
000 kr/ år för att kunna utföra upphandlat uppdrag. Förvaltningen ansöker därför om att den
årliga driftsbudgeten för Park och Natur ökar med 300 000 kr och att dessa medel tas från den
strategiska reserven.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.
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Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-11-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Ann Pettersson (M), Fredrik Jönsson (C) och Olof
Röstin (M): 1) Anbudsgivare A antas efter utvärdering som skett i enlighet med av
samhällsbyggnadsutskottet antagna kriterier (SBU 2014-05-21, § 67). 2) Frågan om ev utökning
av budget för ändamålet hanteras i samband med Kompletteringsbudget I 2015 och Strategisk
budget 2016, plan 2017-2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, AEKL, EMTO, JBN)
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Dnr: 1172-2014

§ 166 Trygghetslarm med SIM-kort i ordinärt boende
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. En ny tjänst, Trygghetslarm med GSM-abonnemang införs fr.o.m. 2015-01-01. Kostnaden
per månad är 227 kr i 2014 års priser, vilket innebär en ökning med 25 kr i månaden för den
enskilde brukaren. Nuvarande tjänst exkl. 3-abonnemang avvecklas per 2015-06-30.

Sammanfattning av ärendet
Inom vård och omsorg har vi 350 brukare med beviljat trygghetslarm. Av dessa är 150 utbytta till
digitala larm och resterande kommer att bytas ut till årsskiftet. För att trygghetslarmen ska fylla
sin funktion att ge den enskilde trygghet och säkerhet är det viktigt att de fungerar, alla dagar och
alla tider på dygnet.
Idag står brukaren själv för SIM-kort till trygghetslarmen antingen genom att teckna ett
abonnemang med 3 månaders uppsägningstid eller betalkort som gäller ett år. Vårdtagare som
är i behov av ett trygghetslarm får inte teckna ett eget abonnemang på grund av
betalningsanmärkningar. Då måste den enskilde köpa ett kontantkort för ändamålet.
Flertalet brukare använder betalkort och det innebär både ett medarbets- och säkerhetsproblem.
Vid inkoppling av trygghetslarm testas larmet att det fungerar och det händer att brukaren inte vill
testa larmet för att det kostar pengar. Det finns även brukare som överväger om och när de ska
använda trygghetslarmet då de betalar själva. Det händer att pengarna tar slut och brukaren kan
då leva i falsk trygghet. Abonnemangen står idag brukaren för och det blir den enskildes eget
ansvar att larmet fungerar.
Förslag är att kommunen står för en helhetslösning av trygghetslarmen. Detta innebär att
använda sig av befintligt upphandlat avtal med basabonnemang för SIM-kort som idag är 7 kr i
månaden och där sms-kostnaden belastar samtliga brukare med trygghetslarm generellt med en
kostnad av 18 kr/månad. Totalt innebär detta en ökning med 25 kr i månaden. Idag betalar
brukarna 202 kr i månaden för trygghetslarmet. Nytt pris för tjänsten med ökad trygghet blir
227 kr i månaden i 2014 års priser. Tjänsten med trygghetslarm med GSM-abonnemang införs
från och med den 1 januari 2015 och övriga abonnemang avvecklas per den 30 juni 2015.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Susanne Rosenström.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-10-27
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Eva Olofssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: En ny tjänst,
Trygghetslarm med GSM-abonnemang införs fr.o.m. 2015-01-01. Kostnaden per månad är 227
kr i 2014 års priser, vilket innebär en ökning med 25 kr i månaden för den enskilde brukaren.
Nuvarande tjänst exkl. 3-abonnemang avvecklas per 2015-06-30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, JBN, GMAD)
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Dnr: 845-2014

§ 167 IT-samordning 6K
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun ställer sig positiv till fortsatt samverkan inom IT med övriga 6 K-kommuner,
men avstår f n från att ingå i en gemensam IT-driftorganisation.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för 6K fattade 2014-09-25 följande beslut: Styrelsen föreslår att respektive kommun tar
ställning till en gemensam IT-driftorganisation, enligt förslag i förstudiens slutrapport. Respektive
kommun lämnar besked senast 2014-11-25 och ärendet tas åter upp på nästa styrelsemöte
2014-11-27.
En information i ärendet har tidigare lämnats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2014-08-25, § 58. Arbetsutskottet uppdrog då åt kommunförvaltningen att till nästa möte
återkomma med en tjänsteskrivelse i ärendet. Mot bakgrund av den då förestående
behandlingen i styrelsen för 6K, flyttades ärendet framåt till sammanträdet den 20 oktober.
På uppdrag av styrelsen för 6K har en konsultrapport (Förstudie – IT-samordning 6K) tagits fram.
Kommunstyrelseordföranden, kommunchefer och IT-chefer (motsvarande) har intervjuats.
Rapporten redogör översiktligt för förutsättningarna för samordning kommunerna emellan. Av
rapporten framgår bl a att det från fem av sex kommuner framkommit en förväntan på att
kommunerna tillsammans skall bilda en gemensam IT-driftsorganisation. Den 6:e kommunen,
Svalövs kommun, ser ett behov av fortsatt medverkan i samordning, men inte nödvändigtvis fullt
ut i en gemensam IT-driftsorganisation (sid 5).
Samverkan mellan kommuner inom Skåne Nordväst och 6K förekommer redan inom flera
områden, som hjälpmedelshantering, VA, räddningstjänst, löneadministration,
överförmynderiverksamhet och miljötillsyn. Svalövs kommun har valt att medverka i flera, men
inte alla, samverkansområdena. Formen för samverkan varierar mellan områdena;
kommunalförbund, aktiebolag och avtal. Genomgående är att de kommuner vilka bedömt att
fördelarna med samverkan/samgående övervägt, valt att samverka/samgå, medan övriga,
åtminstone tills vidare, avstått. Inom andra områden har kommunen valt att samverka i andra
konstellationer, t ex vad gäller upphandling och avfallshantering.
IT-samverkan pågår redan mellan de sex kommunerna. Fyra av dem (Klippan, Perstorp, Åstorp
och Örkelljunga kommuner) har även inom f d 4K samverkat under en längre tid. Bl a har dessa
kommuner en gemensam Internet-uppkoppling och gemensam drift av personalsystem. De sex
kommunerna håller f n på att installera en gemensam växel, där Svalöv valts som placering.
Svalövs kommun har nu att politiskt ta ställning till att bilda en gemensam IT-organisation med
några eller samtliga övriga 6K-kommuner, eller att fortsatt samverka område för område med
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övriga 6K-kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist och administrativ chef Michael Andersson,
daterad 2014-10-24
Missivskrivelse gemensam IT-samordning
Styrelsens i 6K protokoll 2014-09-25
Förstudie IT-samordning 6K, 2014-08-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Annie Karlsson
(S), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson (SD), Ann Pettersson (M), Eva
Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Charlotta Eldh (MP): Svalövs kommun ställer sig positiv
till fortsatt samverkan inom IT med övriga 6 K-kommuner, men avstår f n från att ingå i en
gemensam IT-driftorganisation.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bjuvs, Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljunga kommuner
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN)
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Dnr: 978-2012

§ 168 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente antas.

Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om revidering av kommunstyrelsens
reglemente, benämns under mandatperioden kommunstyrelsens utbildningsutskotts ordförande
Torbjörn Ekelund (FP) kommunalråd.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen har tagits fram, väsentligen mot bakgrund
av förändringar i den politiska organisationen.
En liten förändring av strukturen föreslås även, där beskrivningen av utskottens ansvarsområden
huvudsakligen koncentreras till § 4.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Ann Petterssons (M), Anneli Perssons (S), Annie
Karlssons (S), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Linda Lindbergs (SD) och Anders
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Föreliggande förslag till reviderat
reglemente antas.
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Ann Pettersson (M), Anneli Persson (S), Annie Karlsson
(S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD):
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om revidering av kommunstyrelsens
reglemente, benämns under mandatperioden kommunstyrelsens utbildningsutskotts ordförande
Torbjörn Ekelund (FP) kommunalråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
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Dnr: 21-2014

§ 169 Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser inkallelseordning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om
proportionellt val ägt rum.
2. Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig
ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande
ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande
ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och (C + MP + V + FI) och
i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes
partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in
till tjänstgöring i den ordning de valts in.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till tjänstgöring (KL
6:9).
Under innevarande mandatperiod har följande regler gällt ersättares tjänstgöring för ordinarie
ledamot: Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om
proportionellt val ägt rum. Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand
ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan
icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke
närvarande ledamot inom samma partigrupp i förekommande fall (S + M + FP) och i fjärde hand
ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det
sistnämnda fallet ska närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den
ordning de valts in.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamot och ersättare ska kallas
in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om proportionellt val ägt rum. 2) Där inte annat
beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i
andra hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma parti, i
tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma partigrupp i
förekommande fall (S + M + FP) och (C + MP + V + FI) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra
för annan frånvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska
närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 1089-2014

§ 170 Närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ordföranden, förste och andre vice ordföranden vid sammanträden
med nämnder, styrelser, beredningar och utskott
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice
ordföranden bemyndigas, med hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §, kommunstyrelsens
reglemente och kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara vid sammanträden med organ
som anges i detta beslut. Presidierna har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. De
har också rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som
rör myndighetsutövning mot enskild.
2. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice
ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ: kommunstyrelsens
arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet, utbildningsutskottet, tillfälliga beredningar, bygg-,
trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.
3. Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordföranden har dessutom
samma närvaro- och yttranderätt på kommunstyrelsens sammanträden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige får med anledning av förändrad politisk organisation fatta beslut om
närvarorätt för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier i nämnder, styrelser, utskott
och beredningar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens ordföranden samt förste och andre vice ordföranden bemyndigas, med
hänvisning till kommunallagen 4 kap 23 §, kommunstyrelsens reglemente och
kommunfullmäktiges arbetsordning, att närvara vid sammanträden med organ som anges i detta
beslut. Presidierna har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. De har också rätt att
få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild. 2) Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordföranden
samt förste och andre vice ordföranden har rätt att delta i sammanträden med följande organ:
kommunstyrelsens arbetsutskott, samhällsbyggnadsutskottet, utbildningsutskottet, tillfälliga
beredningar, bygg-, trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling. 3) Kommunfullmäktiges ordförande samt förste och andre vice ordföranden har
dessutom samma närvaro- och yttranderätt på kommunstyrelsens sammanträden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
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Dnr: 22-2014

§ 171 Beslut om firmateckning samt rätt att underteckna skuld- och
borgensförbindelser
Kommunstyrelsens beslut
1. Viktiga handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder kommunen ekonomiskt – skall å
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, vid
förhinder för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Olof Röstin i förekommande fall med
kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet.
2. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande
Olof Röstin bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av antingen ekonomichef Jan
Bengtsson eller ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om upptagande
av lån respektive tecknande av borgen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2013-11-10, § 174, beslut om rätten att underteckna handlingar som
binder kommunstyrelsen ekonomiskt, skuld- och borgensförbindelser vid upptagande av lån och
tecknade av borgen m fl handlingar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Viktiga handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder kommunen
ekonomiskt – skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Jönsson, vid förhinder för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Olof Röstin i
förekommande fall med kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Olof Röstin
bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av antingen ekonomichef Jan Bengtsson eller
ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om upptagande
av lån respektive tecknande av borgen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, CAKK, BRG, KALN)
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Dnr: 670-2014

§ 172 Sammanträdestider 2015
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2015 följande dagar (kl 13.30):
12 januari, 9 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 1
6 november och 7 december.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2015 följande dagar (kl. 13.30):
19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 24 augusti, 21 september, 26 oktober,
9 november och 14 december.
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträder 2015 följande dagar (kl. 13.30):
20 januari, 24 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 23 juni, 4 augusti, 25 augusti, 22 september,
27 oktober, 17 november och 15 december.
4. Kommunstyrelsens utbildningsutskott sammanträder 2015 följande dagar (kl. 13.30):
13 januari, 16 februari, 9 mars, 20 april, 12 maj, 15 juni, 10 augusti, 7 september, 5 oktober,
2 november och 30 november.
5. Vård- och omsorgsutskottet sammanträder 2015 följande dagar (kl. 13.30):
22 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 13 maj, 17 juni, 20 augusti, 10 september, 8 oktober,
5 november och 10 december.
6. Ordföranden i respektive organ äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det
föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder under 2015 följande dagar (kl. 18.30):
26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober,
30 november och 21 december.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina och utskottens sammanträdestider för 2015.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2015.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för SVABO/SVALO,
bygg-, trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och i viss mån regionfullmäktige m.m.
Det noteras att möjligheterna att flytta, ställa in eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde
regleras i fullmäktiges arbetsordning.
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Dnr: 11-2014

§ 173 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats med stöd av den
gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2014-11-10,
daterad 2014-10-28.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Val förrättade av kommunstyrelsen, 2014-11-10
Punkt
Organ
Ordningsnummer
Arbetsutskottet, tillika Krisledningsnämd och
Näringslivsråd*
a
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
b

Arbetsutskottets presidium

Period
Funktion

Namn

Parti

2014-10-15--2018-10-14
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Birgitta Jönsson
Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson
Olof Röstin
Torbjörn Ekelund

S
C
SD
M
FP

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Karl-Erik Kruse
Lennart Pettersson
Linda Lindberg
Ann Pettersson
Marie Irbladh

S
C
SD
M
C

Birgitta Jönsson
Fredrik Jönsson

S
C

2014-10-15--2018-10-14
1 Ordförande
2 Vice ordförande

* Utöver dessa utser Samhällsbyggnadsutskottet, Bygg-, trafik- och räddningsnämnden samt Socialnämnden vardera en ledamot och en ersättare från
majoriteten samt en ledamot och en ersättare från oppositionen. Ersättare deltar endast vid ordinarie ledamots frånvaro.

c

d

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

1
2
3
4
5

2014-10-15--2018-10-14
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Birgitta Jönsson
Lennart Pettersson
Teddy Nilsson
Annie Karlsson
Olof Röstin

S
C
SD
S
M

1
2
3
4
5

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Annelie Persson
Marie Irbladh
Anders Persson
Sara Billquist Selberg
Ann Pettersson

S
C
SD
FP
M

Olof Röstin
Lennart Pettersson

M
C

2014-10-15--2018-10-14
1 Ordförande
2 Vice ordförande

e

f

Vård-och omsorgsutskottet, tillika
Rådet för funktionshindrade och pensionärer**

Vård-och omsorgsutskottets presidium

1
2
3
4
5

2014-10-15--2018-10-14
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Karl-Erik Kruse
Eva Olofsson
Ingrid Ekström
Stefan Pettersson
J Håkan Andersson

S
C
SD
S
C

1
2
3
4
5

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Anders Svärd
Agneta Lenander
Linda Lindberg
Sara Billquist Selberg
Anette Hallberg

S
V
SD
FP
S

Karl-Erik Kruse
Eva Olofsson

S
C

2014-10-15--2018-10-14
1 Ordförande
2 Vice ordförande

** Utöver dessa utser Samhällsbyggnadsutskottet och Socialnämnden vardera en ledamot och ersättare från majoriteten samt en ledamot och ersättare från
oppositionen. Ersättare deltar endast vid ordinarie ledamots frånvaro.

g

h

Utbildningsutskottet, tillika Ungdomsråd

Utbildningsutskottets presidium

1
2
3
4
5

2014-10-15--2018-10-14
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Krister Olsson
Fredrik Jönsson
Linda Lindberg
Ann Pettersson
Torbjörn Ekelund

S
C
SD
M
FP

1
2
3
4
5

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Annie Karlsson
Eva Olofsson
Anders Nilsson
Annelie Persson
Linn Alenius Wallin

S
C
SD
S
FI

Torbjörn Ekelund
Fredrik Jönsson

FP
C

2014-10-15--2018-10-14
1 Ordförande
2 Vice ordförande

