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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 11.10 och 13.00 – 14.50
Ajournering kl. 09.30 – 09.45, 10:55 – 11:00 och 13.55 – 14.10

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), förste vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)
Lennart Pettersson (C), tjg ers för Eva Olofsson (C)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anders Svärd (S)
Marie Irbladh (C)
Stefan Pettersson (M)
Annie Karlsson (S)
Karl-Erik Kruse (S)
Sara Billquist-Selberg (L)

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef, §§ 144 - 161
Jan Bengtsson, ekonomichef
Cecilia Hagström, tf personalchef
Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Paul Eklund, tf socialchef
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef, §§ 159 - 161
Daniel Henriksson, informationsansvarig
Louise Linde, nämndsekreterare, §§ 142 – 143
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Krister Olsson (S)
2016-10-18, kl 16:00, Kommunledningskontoret
§§ 142 - 161

Sekreterare
Louise Linde, §§ 141-142, Michael Andersson, §§ 143-161

Ordförande
Birgitta Jönsson (S)

Justerare
Krister Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Anslaget under tiden

2016-10-19 – 2016-11-10

Förvaringsplats
för protokollet
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Underskrift
Michael Andersson
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Dnr: 1328-2015

§ 143 Budget 2017, plan 2018 - 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
Resp nämnd/styrelse presenterar sina budgetförslag.
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om ekonomiska förutsättingar 2017 –
2019.
Ordföranden Torbjörn Ekelund, tf utbildningschef Roland Tufvesson informerar
om bildningsnämndens budget.
Tf socialchef Paul Eklund och ekonom Anna Jonsson informerar om
socialnämndens budget.
Tf socialchef Paul Eklund och ekonom Anna Jonsson informerar om vård- och
omsorgsnämndens budget.
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och konsult Kent Fröberg informerar om
samhällsbyggnadsnämndens budget.
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och konsult Kent Fröberg informerar om
bygg- och räddningsnämndens budget.
Ordföranden Birgitta Jönsson, tf kommunchef Kerstin Lingebrant och ekonom
Mari-Anne Kristensen informerar om kommunstyrelsens budget.
Vidare föreligger ett äskande från revisionen om utökning av budget.

Beslutsunderlag
Budget förslag från nämnderna

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 144 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om a) Befolkningsförändringar i
Svalövs kommun under första halvåret 2016 och b) Prel befolkningsstatistik per
2016-07-31 (Dnr 158-2016).
Administrativ chef Michael Andersson informerar om dom, laglighetsprövning
enl kommunallagen, i ärende Dopgåva, prins Oscar (Dnr 220-2016).
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om skrivelse till Region
Skånes kollektivtrafiknämnd ang aviserad indragning av trafik Teckomatorp –
Kävlinge (Dnr 363-2016).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 145 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Några protokoll att redovisa föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några protokoll att redovisa föreligger inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 7-2016

§ 146 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Till representant i Skötselrådet för Söderåsens nationalpark efter
strategisk utvecklare Thomas Arnström (opol) som gått i pension, utses
kommunekolog Charlotta Lundberg (opol).

Sammanfattning av ärendet
Strategisk utvecklare Thomas Arnström (opol) har fram till 2016-09-30 varit
kommunens representant i Skötselrådet för Söderåsens nationalpark. Då
Arnström nu gått i pension, får ny representant utses.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Ingrid
Ekström (SD): 1) Till representant i Skötselrådet för Söderåsens nationalpark
efter strategisk utvecklare Thomas Arnström (opol) som gått i pension, utses
kommunekolog Charlotta Lundberg (opol).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Skötselrådet för Söderåsens nationalpark
Charlotte Lundberg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 366-2016

§ 147 Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2016-01-01 - 2016-08-31 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2016.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-03, § 82, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Delårsbokslut för kommunstyrelsen
2016-01-01- 2016-08-31 fastställs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, 82
Delårsbokslut 2016 för kommunstyrelsens, daterad 2016-09-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): 1) Delårsbokslut
för kommunstyrelsen 2016-01-01 - 2016-08-31 fastställs.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 346-2016, 12-2016

§ 148 Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nämnder uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att
skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.
2. Förvaltningen uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att
vidta åtgärder för att nå ett resultat på +10,4 miljoner kr för kommunen i
sin helhet, i enlighet med kommunens finansiella mål.
3. Bedömning av god ekonomisk hushållning görs först i samband med
årsredovisningen.
4. Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2016-01-01- 2016-08-31 fastställs.
5. Föreliggande förslag till åtgärder för att uppnå budget i balans
godkänns.

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrird Ekström (SD) deltar ej i
beslutet, punkt 3)
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Håkan Andersson (C), Charlotta
Eldh (SD), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD)
deltar ej i beslutet, punkt 5).

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-03, § 84, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nämnder uppmanas fortsätta med
tidigare beslutat uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå ekonomi i
balans. 2) Förvaltningen uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att
vidta åtgärder för att nå ett resultat på +10,4 miljoner kr för kommunen i sin
helhet, i enlighet med kommunens finansiella mål. 3) Bedömning av god
ekonomisk hushållning görs först i samband med årsredovisningen. 4)
Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2016-01-01- 2016-08-31 fastställs.
Det noteras också kommunfullmäktige 2016-06-20, § 88, fattade bl a följande
beslut: Förvaltningen uppdras att lämna förslag på åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans 2016. Nämnderna uppmanas skyndsamt att vidta åtgärder för
att få ekonomi i balans.
Ledningsgruppen har som svar på uppdraget tagit fram en lista över åtgärder
för att så långt möjligt nå budget i balans år 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 84
Skrivelse från förvaltningen ang budget i balans, daterad 2016-09-30
Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016, daterad 2016-09-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Charlotta
Eldhs (MP) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Nämnder uppmanas fortsätta med tidigare beslutat uppdrag att skyndsamt vidta
åtgärder för att uppnå ekonomi i balans. 2) Förvaltningen uppmanas fortsätta
med tidigare beslutat uppdrag att vidta åtgärder för att nå ett resultat på +10,4
miljoner kr för kommunen i sin helhet, i enlighet med kommunens finansiella
mål. 3) Bedömning av god ekonomisk hushållning görs först i samband med
årsredovisningen. 4) Delårsbokslutet för Svalövs kommun 2016-01-01- 201608-31 fastställs.
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 5) Föreliggande förslag till åtgärder för att uppnå
budget i balans godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

10(31)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-17

Dnr 173-2016

§ 149 Fördelning statlig ersättning nyanlända
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunförvaltningen uppdras att återkomma senast 14 november med
ett förslag till fördelning av statlig ersättning för nyanlända

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun får ersättning från staten för vissa kostnader för nyanlända
personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En nyanländ
person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats
uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl
till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av
synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa
personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han
eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser.
Ersättning betalas ut till kommunen dels som schablonbelopp dels efter
ansökan. Kostnaderna för insatser fördelas på flera av kommunens
verksamheter vilket medför behov av att fördela ersättningen till de olika
verksamhetsområdena.
Fram till och med 2015 har ersättning i Svalövs kommun fördelats efter en
modell som inte varit tillräckligt tydlig och transparant.
Kommunförvaltningen har därför tillsatt en arbetsgrupp med representanter för
de berörda verksamheterna. Dess uppgift är att arbeta fram en ny
fördelningsmodell för att ge verksamheterna kostnadstäckning för insatser för
nyanlända.
Gruppen kommer att analysera fördelningsmodeller i några olika kommuner.
Gruppens rapport kommer därefter att behandlas i kommunens ledningsgrupp.
Kommunförvaltningen återkommer snarast till kommunstyrelsen med ett
underlag för ett politiskt beslut.
Den kommande fördelningsmodellen föreslås gälla från och med
verksamhetsår 2016.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-11
Statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-10-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Olof Röstin (M),
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Ann Pettersson (M): 1)
Informationen noteras. 2) Kommunförvaltningen uppdras att återkomma senast
14 november med ett förslag till fördelning av statlig ersättning för nyanlända

Justerare

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 347-2016

§ 150 Intern budget 2017, plan 2017 – 2019 för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Budgetförslaget godkänns.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Håkan Andersson (C), Teddy
Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Ingrid Ekström (SD) och Charlotta Eldh
(MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningens förslag till intern budget 2017, samt plan 2017 – 2019.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-03, § 83, kommunstyrelsen fatta följande
beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 83
Intern budget 2017, plan 2017 -2019, daterad 2016-09-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L): Budgetförslaget
godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

13(31)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-10-17

Dnr: 58-2016

§ 151 Revidering av reglemente för Rådet för
funktionshindrade och pensionärer
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för Rådet för
funktionshindrade och pensionärer, antas att gälla fr o m 2016-11-01.
2. Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om
vilka organisationer som ska vara representerade i rådet, samt med hur
många ledamöter och ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Rådet för funktionshindrade och pensionärer är organisatoriskt knutet till vårdoch omsorgsnämnden. Nämndens ordförande och vice ordförande är rådets
ordförande och vice ordförande. Respektive ledamot och ersättare i nämnden
är tillika ledamot och ersättare i rådet.
I övrigt utser samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden vardera en
ledamot och en ersättare från majoriteten samt en ledamot och en ersättare
från oppositionen.
Det har upplevts behov av att se över antalet ledamöter och ersättare i rådet
och i förslaget till reglemente begränsas antalet till fem ledamöter och fem
ersättare som väljs av kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktige utser
ordförande och vice ordförande. Rådet föreslås fortfarande vara knutet till vårdoch omsorgsnämnden.
Det finns ett uppdrag från kommunstyrelsen om att dela upp rådet i två enheter.
I nuvarande föreslagen revidering har förslag avseende det uppdraget inte
hunnit inarbetas.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-06-16, § 120, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer revideras i enlighet med föreliggande
förslag.
Kommunstyrelsen fattade 2016-08-15, § 120, följande beslut: Återremittera
ärendet till nästkommande kommunstyrelse i september.

Beslutsunderlag
Rev förslag till reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-15, § 120
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-06-16, § 48
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-06-08
Förslag till reviderat reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 5

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Annelie Perssons (S), Linda
Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Ann Petterssons (M) förslag till beslut
i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till reviderat reglemente för Rådet
för funktionshindrade och pensionärer, antas att gälla fr o m 2016-11-01. 2)
Vård- och omsorgsnämnden bemyndigas att framöver fatta beslut om vilka
organisationer som ska vara representerade i rådet, samt med hur många
ledamöter och ersättare.
I ärendet yttrar sig vidare Anders Svärd (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PAEK, MAN, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 344-2016, BTK 17-2016

§ 152 Tillsättning av tf. projektchef för BT-Kemi
Kommunstyrelsens beslut
1. Peter Englöv utses till tillförordnad projektchef, från 2016-10-01 till dess
att ny kommunchef, tillika projektchef, träder i tjänst.
2. Tf. projektledare David Bougard får under samma period projektchefs
delegationsrätt i samband med upphandlingar och befintliga avtal.

Sammanfattning av ärendet
Då kommunchef Fredrik Löfqvist lämnat uppdragen som kommunchef och
projektchef för BT Kemi efterbehandling 2016-09-30, behöver en tillförordnad
projektchef utses.
I samråd med ordförande i styrelsen för BT Kemi efterbehandling Hans-Inge
Svensson och kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson har Peter Englöv
föreslagits som tillförordnad projektchef.
I samband med detta behövs det tydliggöras att Peter Englöv ej får vara
delaktig i någon upphandling som genomförs i projektet där Sweco klan tänkas
komma att lämna ett anbud. I dessa ärenden företrädas kommunen av tf.
projektledare David Bougard. Eventuella beslut som att upphandla eller
förlänga anbud tas lämpligen i styrelsen framöver.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-03, § 91, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Peter Englöv utses till tillförordnad projektchef, från 2016-10-01 till
dess att ny kommunchef, tillika projektchef, träder i tjänst. 2) Tf. projektledare
David Bougard får under samma period projektchefs delegationsrätt i samband
med upphandlingar och befintliga avtal.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 91
Protokoll från styrelsen för BT Kemi efterbehandling, 2016-09-07, § 40
Förslagsskrivelse, daterad 2016-08-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson
(SD): 1) Peter Englöv utses till tillförordnad projektchef, från 2016-10-01 till dess
att ny kommunchef, tillika projektchef, träder i tjänst. 2)Tf. projektledare David
Bougard får under samma period projektchefs delegationsrätt i samband med
upphandlingar och befintliga avtal.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Kommunförvaltningen (KET, EVSD, DDBD)
Ajournering 13.55 – 14.10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 359-2016

§ 153 Förslag till ändring av aktieägaravtal och
ägardirektiv – Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till reviderat aktieägaravtal och ägardirektiv
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I olika sammanhang har det på senare år framhållits att KSFAB bör bli större för
att långsiktigt kunna vara en stark aktör som garanterar ägarkommunerna ett
gott försäkringsskydd och en resurs för att stärka kommunernas
skadeförebyggande arbete. Bolagsstyrelsen har bedömt att ett 70-tal delägare
kan hanteras inom ramen för nuvarande administrativa resurser.
På senare år har KSFAB fått förfrågningar från kommunerna inom
”systerföretaget” Förenade Småkommuners Försäkringsbolag (FSF) om
samarbete eller fusion. Hittills har diskussionerna mellan KSFAB och FSF inte
resulterat i mer än erfarenhetsutbyte och kollegiala samtal.
FSF har för närvarande 24 kommuner som delägare, alla med ett invånarantal
under 20.000 invånare, i huvudsak i de geografiska områdena Svealand och
Götaland. Delvis sammanfaller alltså KSFABs och FSFs verksamhetsområden.
Eftersom det fortfarande finns ett intresse från flertalet av FSFs delägare att
övergå till att bli delägare i KSFAB har styrelsen låtit göra en grundlig
genomgång av förutsättningarna för och konsekvenserna av att KSFAB öppnar
för att även kunna anta kommuner utanför sitt nuvarande verksamhetsområde
som delägare.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-03, § 89, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till reviderat
aktieägaravtal och ägardirektiv godkänns.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 89
Kallelse till extra bolagsstämma och ägarsamråd i Kommunanssurans Syd
försäkrings AB, daterad 2016-09-13
Kommunanssurans Syds förslag om ändring av aktieägaravtal och ägardirektiv,
daterad 2016-09-13
Bolagsordningen för Kommunanssurans Syd Försäkrings AB, daterad 2016-0913

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till reviderat aktieägaravtal och
ägardirektiv godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 353-2016

§ 154 Sammanträdestider 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2017 följande dagar (kl. 13:30): 16
januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 1 juni (torsdag), 14 augusti,
11 september, 16 oktober, 13 november och 4 december.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2017 följande dagar (kl.18:30): 30
januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25
september, 30 oktober, 27 november och 18 december.
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla i kommunhuset i Svalöv, dels genom personlig kallelse till
ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt genom
annonsering i tidningarna Helsingborgs Dagblad/Landskrona posten,
Skånska Dagbladet, i den lokaltidning som kommunen har avtal med
och på kommunens webbplats.
3. I annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att
sammanträdena är offentliga.
4. Kommunfullmäktiges årsplan för 2017 godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2017.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till extra fullmäktigesammanträde regleras i
fullmäktiges arbetsordning.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-03, § 92, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens
arbetsutskott sammanträder 2017 följande dagar (kl. 13:30): 30 januari, 27
februari, 27 mars, 2 maj (tisdag), 22 maj, 31 juli, 28 augusti, 2 oktober, 30
oktober och 20 november.
Vidare föreslog arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen sammanträder 2017 följande dagar (kl. 13:30): 16 januari, 13
februari, 13 mars, 10 april, 15 maj, 5 juni, 14 augusti, 11 september, 16 oktober,
13 november och 4 december.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2017 följande dagar
(kl.18:30): 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december. 2) Sammanträden
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse
till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
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Dagblad/Landskrona posten, Skånska Dagbladet, i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 5) I annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 92
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-09-19.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Lennart Pettersson (C): 1) Kommunstyrelsen
sammanträder 2017 följande dagar (kl. 13:30): 16 januari, 13 februari, 13 mars,
10 april, 15 maj, 1 juni (torsdag), 14 augusti, 11 september, 16 oktober, 13
november och 4 december.
Birgitta Jönssons (S) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2017 följande dagar
(kl.18:30): 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober, 27 november och 18 december. 2) Sammanträden
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset i
Svalöv, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse
till ersättare, samt genom annonsering i tidningarna Helsingborgs
Dagblad/Landskrona posten, Skånska Dagbladet, i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3) I annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ, SAMA, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2015

§ 155 Reviderad delegeringsordning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen, daterad 2016-0908, anats.

Sammanfattning av ärendet
I samband med förändringen av den politiska organisationen vid årsskiftet lyftes
delar av kommunstyrelsens ansvarsområden över till de nya nämnderna
samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden. Det finns därför behov av att revidera kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-03, § 93, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen, daterad 201609-08, anats.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 93
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-09-12
Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen, daterad 2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L) och Krister
Olsson (S): 1) Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen, daterad
2016-09-08, anats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ, SAMA, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1430-2015

§ 156 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

Icke deltagande i beslut
Linda Lindberg (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
2014 inrättade regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Eva Lövbom är Svalövs kommuns kontaktperson
gentemot den nationella samordnaren och har fått i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att i samverkan med skola, socialtjänst och
polisen m.fl. att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i
det svenska samhället är:


Den högerextrema miljön



Den vänsterautonoma miljön



Den islamistiska miljön

I Svalövs kommun har varken polisen eller tjänstemännen på kommunen någon
indikation på att radikala angrepp planeras mot kommunen. Det som är känt är
att politiska högerorganisationer sätter upp sina emblem i den offentliga miljön
samt att de delar ut flygblad.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-03, § 81, följande beslut: Verksamhetschef
Mikael Lindberg utses som ny kontaktperson till den nationella samordnaren
gällande våldsbejakande extremism.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 81
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-09-08
Svalövs kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism, daterad
2016-09-08
Kommunikationsplan ”Våldsbejakande extremism- vart vänder jag mig”, daterad
2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Ann Petterssons (M), Fredrik Jönssons (C), Charlotta
Eldhs (MP) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, MLLG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 362-2016, VON 88-2016

§ 157 Uppräkning av LOV-peng 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj
2016 vara 377 kr exkl. moms.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1
maj 2016 vara 475 kr exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa.
I samma beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de
kvalitetskrav som externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare
av hemtjänst-insatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att
ersättnings-beloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt
när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Ersättningsnivån för serviceinsatser är 362 kr exkl. moms fr.o.m. den 1 april
2015 – 30 april 2016. Efter uppräkning för löner med en höjning på 4,07 %
kommer den att vara 377 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2016.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 456 kr exkl. moms fr.o.m. den 1
april 2015 – 30 april 2016. Efter uppräkning för löner med en höjning på 4,07 %
kommer den att vara 475 kr exkl. moms från och med den 1 maj 2016.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-09-15, § 58, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för
serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2016 vara 377 kr exkl. moms. 2)
Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 maj 2016
vara 475 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-09-15, § 58
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 maj 2016 vara
377 kr exkl. moms. 2) Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och
med den 1 maj 2016 vara 475 kr exkl. moms.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PLED, SEPN, AAJN, JBN, CAKK, SAMA, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 150-2016, VON 89-2016

§ 158 Resultatbalansering hemvården i Vård och Omsorg
för resultat år 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2016-09-08. 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.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2016-09-15, § 59, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2016-09-08. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-09-15, § 59
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2015 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2016-09-08. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (PLED, SEPN, AAJN, AELD, JBN, AAN, SAMA, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 1375-2015, BIN 65-2016

§ 159 Motion, Riktlinjer för Svalövs kommunala skolor
och barnomsorg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad
2015-11-16 att berörd nämnd/utskott ges uppdraget: Att ta fram Riktlinjer för
Svalövs kommunala skolor och barnomsorg.
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att
skolan och rektor skall besluta om innehållet i utbildningen och kommunens
uppgift är resursfördelning och uppföljning, i enlighet med de styrdokument som
styr skolan i Sverige, finns inga behov av ytterligare styrdokument i form av
Kommunal utbildningsplan, kommunala regler eller kommunala riktlinjer.
Därmed bör motionen avslås.
Bildningsnämnden fattade 2016-09-22, § 80, följande beslut: 1)
Bildningsnämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen. Vidare föreslog
nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 2)
Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-09-22, § 80
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-09-08
Remittering av motion, daterad 2016-02-24
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2015-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Birgitta Jönssons (S) och Krister Olssons (S) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

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
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 99-2016, BIN 127-2016

§ 160 Motion, Låt kvinno- och mansjourer besöka
kommunens högstadieskola och gymnasium och
informera om sin verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) föreslår i en motion daterad 2016-02-13 att ge lämplig
nämnd i uppdrag att: Utreda förutsättningarna, möjligheterna och kostnaderna
för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och
informera om sin verksamhet; Lämna över utredningen till berörda rektorer för
ställningstagande samt utreda om det sedan tidigare finns liknande projekt man
kan dra erfarenhet av
Ordförande i bildningsnämnden har skrivit ett svar där han bl.a. skriver att då
rektor äger beslutet om vem som bjuds in till skolan för olika typer av besök går
det inte att avslå den motion Linda Lindberg lämnat in. Det står rektor fritt att
bjuda in representanter för kvinno- och mansjourer om detta är lämpligt i linje
med utbildningen på skolan. Därför kan motionen varken bifallas eller avslås.
Därmed återstår att föreslå att motionen anses besvarad.
Bildningsnämnden fattade 2016-09-22, § 81, följande beslut: 1)
Bildningsnämnden antar ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-09-22, § 81
Svar från bildningsnämndens ordförande, daterat 2016-09-08
Remittering av motion, daterad 2016-03-07
Motion från Linda Lindberg (SD), daterad 2015-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds (L) m fl och Linda
Lindbergs (SD) yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn
Ekelunds m fl yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Motionären

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1481-2015

§ 161 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

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 201610-17
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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