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Sammanträdesdatum

2016-03-07

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.30

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande, §§ 33-38, 42, 45-47
Anders Svärd (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S), §§ 39-41, 43-44
Marie Irbladh (C), tjg ers för Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), förste vice ordförande, samt tjg ordf §§ 39-41, 43-44
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (L)
Anders Nilsson (SD)
Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anders Svärd (S), §§ 33-38, 42, 45-47
Ingrid Ekström (SD), §§ 40 - 47
Annie Karlsson (S)
Lennart Pettersson (C), §§ 33 - 38
Anette Hallberg (S)
Karl-Erik Kruse (S)
Agneta Lenander (V)
Sara Billquist Selberg (L)
Linn Alenius Wallin (FI)

Övriga deltagare

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Michael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson
Personalchef Paul Eklund
Informationsansvarig Daniel Henriksson
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
VD Måns Nordmark, Norrvidinge Boställe AB och Vidinge Grönt AB, §§
33 – 34 a)

Justerare
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Linda Lindberg (SD)
2016-03-08, kl 13.30, Kommunförvaltningen
§§ 33 - 47

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Birgitta Jönsson (S), §§ 33-38, 42, 45-47 Olof Röstin (M), §§ 39-41, 43-44

Justerare
Linda Lindberg (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
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Kommunförvaltningen

Underskrift
Michael Andersson
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Dnr -

§ 34 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) VD Måns Nordmark, Norrvidinge Boställe AB och Vidinge Grönt AB,
informerar om företaget och dess verksamhet.
b) Ordförande Birgitta Jönsson, kommunchef Fredrik Löfqvist och
personalchef Paul Eklund informerar om ramavtal med Personal Direkt
AB/Lejonet & Partners AB (Dnr 902-2011 samt 753-2015).
c) Ordföranden påminner om kommunstyrelsesammanträde ang
kompletteringsbudget 2016, budget 2017 och plan 2018 – 2019, den
15:e mars 2016 kl. 08.00, samt informerar om prel. extra
kommunstyrelsesammanträde den 21:e mars 2016, kl. 17.30.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 35 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande protokoll noteras.

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

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-22
Sammanträdesprotokoll, Direktionen för Medelpunkten 2016-01-26
Samarbetskommitténs Familjen Helsingborg protokoll 2016-02-05.
Sammanträdesprotokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2016-02-10
Protokoll, Direktionen för Medelpunkten 2016-01-26

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 36 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några val eller avsägelser föreligger inte.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2016

§ 37 Partistöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 84 139 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, daterad 2016-02-08, med
skriftlig redovisning/granskningsintyg, årsmötesprotokoll samt
revisionsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 84 139 kr.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 13-2016

§ 38 Begäran om överföring av investeringsanslag till år
2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna överföring på 460 000 kr för projekt inom kommunstyrelsens
arbetsutskott enligt bilaga 1.
2. Godkänna överföring på 5 893 000 kr för projekt inom
bildningsnämnden enligt bilaga 2.
3. Godkänna överföring på 46 145 000 kr för projekt inom
samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 3.
4. Godkänna överföring på 1 044 000 kr för projekt inom vård och
omsorgsnämnden enligt bilaga 4.
5. Godkänna överföring på 81 000 kr för projekt inom socialnämnden
enligt bilaga 5.

Reservationer
Marie Irbladh (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet, till förmån för Eva Olofssons (C) yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Överföring av investeringsanslag från 2015 till 2016 ska beslutas enligt
kommunens rutiner i kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är
påbörjade, men som försenats. Totalt begärs 54 191 000 kr överförda. Summan
fördelar sig med 24 519 000 kr på skattefinansierade delen samt 29 672 000 kr
på avgiftsfinansierad del där även Teckomatorpsgården ingår. Beslutet
avseende skattefinansierade delen kommer innebära att vårt finansiella mål om
investeringsnivån inte kommer uppnås.
Arbetsutskottet föreslog 2016-02-22, § 20, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Godkänna överföring på 460 000 kr
för projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1. 2) Godkänna
överföring på 5 893 000 kr för projekt inom bildningsnämnden enligt bilaga 2. 3)
Godkänna överföring på 46 713 000 kr för projekt inom samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 3. 4) Godkänna överföring på 1 044 000 kr för projekt
inom vård och omsorgsnämnden enligt bilaga 4. 5) Godkänna överföring på 81
000 kr för projekt inom socialnämnden enligt bilaga 5.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-22, § 20
Begäran om överföring av investeringsanslag till 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Linda Lindbergs (SD), Torbjörn
Ekelunds (L), Teddy Nilssons (SD) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Godkänna överföring på 460 000 kr för projekt inom
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1, 2) Godkänna överföring på 5
893 000 kr för projekt inom bildningsnämnden enligt bilaga 2, 3) Godkänna
överföring på 46 145 000 kr för projekt inom samhällsbyggnadsnämnden enligt
bilaga 3, 4) Godkänna överföring på 1 044 000 kr för projekt inom vård och
omsorgsnämnden enligt bilaga 4, 5) Godkänna överföring på 81 000 kr för
projekt inom socialnämnden enligt bilaga 5.
Eva Olofsson (C): Projekt 1217 plockas bort från sida 7 i bilaga 3.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, punkterna
1), 2) 4 och 5), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl och Eva
Olofssons yrkanden avs punkt 3), och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta
Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Ajournering 15.15 – 15.30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 60-2016

§ 39 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per 31 december 2015
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har beslutat att avsätta medel för framtida
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar.
Arbetsutskottet föreslog 2016-02-22, § 21, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-22, § 21
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-02-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Eva Olofsson (C), Anders Nilsson (SD), Linda Lindberg
(SD) och Olof Röstin (M): 1) Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 276-2006

§ 40 Uppdatering av avsiktsförklaring för
turismsamarbete avseende Söderåsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens sammanträde den 11 april
2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2006-08-14 § 111, att ställa sig bakom förslag till
avsiktsförklaring gällande framtida samarbeten mellan Bjuv, Klippan, Svalöv
och Åstorp avseende Söderåsen.
Syftet med samarbetet är att profilera Söderåsen som ett attraktivt område i
människors medvetande.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-12-14 togs ärendet
upp för information. Där framgick det att det snart är tio år sedan
avsiktsförklaringen togs fram och därför har styrgruppen för samarbetet kommit
fram till att avsiktsförklaringen bör uppdateras. Svalövs kommun som är
sammanhållande i samarbetet har tagit fram ett förslag till uppdaterad version
som sedan övriga kommuners representanter granskat.
Arbetsutskottet fattade 2016-02-22, § 22, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-22, § 22
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14, § 123
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-12-07
Uppdaterad avsiktsförklaring för samarbete avseende Söderåsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): 1) Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens sammanträde
den 11 april 2016.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Åstorps kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 53-2016

§ 41 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33),
Redovisning av ej besvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.
2. Berörda nämnder och styrelser uppmanas att påskynda sin hantering
av de som har beretts längre än ett år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen,
anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen
från vidare handläggning.
Vid beslut i fullmäktige 2015-10-26 § 174 antogs ordförandes förslag till
kalendarium där det anges att redovisning av ej besvarade motioner ska ske vid
fullmäktiges sammanträde i mars.
Arbetsutskottet föreslog 2016-02-22, § 24, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen noteras. 2) Berörda
nämnder och styrelser uppmanas att påskynda sin hantering av de som har
beretts längre än ett år.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-22, § 24
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-02-08, rev 2016-0223

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Linda Lindbergs (SD) och Eva Olofssons (C) förslag till beslut
i kommunfullmäktige: 1) Informationen noteras. 2) Berörda nämnder och
styrelser uppmanas att påskynda sin hantering av de som har beretts längre än
ett år.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ efter beslut i kommunfullmäktige)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 753-2015

§ 42 Svalövsmodellen: modellen för hållbar
kompetens- och kvalitetsutveckling
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 6, att bildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden uppdras att
inkomma med synpunkter rörande avropsavtal ”Svalövsmodellen” återkallas.
2. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare avbryta arbetet med
Svalövsmodellen.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson (SD) och Charlotta
Eldh (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs yrkande.

Protokollsanteckning
Linda Lindberg (SD): Vi har för avsikt att avsluta Svalövsmodellen. Skulle vi i
framtiden starta upp projektet bör det göras i nytt namn.
Charlotta Eldh (MP), Agneta Lenander (V) och Linn Alenius Wallin (FI): Vi vill att
arbetet med Svalövsmodellen läggs ner helt. Uttrycket ”tills vidare” skapar
förvirring.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2015-05-18, § 59,
att ställa sig bakom inriktningen till Svalövsmodellen och underlag till detta var
Projektdirektiv, Svalövsmodellen: modellen för hållbar kompetens- och
kvalitetsutveckling. Vid sammanträdet 2015-06-22, § 66, fattade samma utskott
beslut om att godkänna ramavtal med Lejonet & Partners.
En styrgrupp är tillsatt enligt beslut i arbetsutskottet 2015-06-22. Torbjörn
Ekelund är styrgruppens ordförande. Styrgruppen har tagit fram ett förtydligat
projektdirektiv som ska vara styrande för kommunens och Lejonet & Partners
projektledare med uppdrag att på lämpligt sätt inarbeta målperspektiv och
etappmål i projektplan och avropsavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2015-09-21, § 78, följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Projektdirektiv 1, ProjektdirektivSvalövsmodellen, daterat 2015-09-09 samt uppdrar åt Kommunstyrelsens
ordförande och styrgruppens ordförande att underteckna densamma.
Kommunstyrelsen fattade 2016-01-11, § 6, följande beslut: Inför beslut om
avropsavtal ”Stödinsatser i samband med omställning av personal samt
personalförsörjningsstöd” uppdras nämnderna bildningsnämnden,
socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden
att inkomma med synpunkter senast den 21 februari 2016.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslog 2016-02-22, § 27, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 6, att bildningsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
uppdras att inkomma med synpunkter rörande avropsavtal ”Svalövsmodellen”
återkallas.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson m fl, daterad
2016-02-24
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-22, § 27
Tjänsteskrivelse daterad 2015-21-21
Arbetsutskottets protokoll 2015-09-21, § 78
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-09-09
Projektdirektiv 1, Projektdirektiv- Svalövsmodellen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-06-22, § 66

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M) och Eva Olofsson
(C): 1) Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 6, att bildningsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
uppdras att inkomma med synpunkter rörande avropsavtal ”Svalövsmodellen”
återkallas. 2) Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare avbryta arbetet med
Svalövsmodellen.
Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD) och Charlotta Eldh (MP): 1)
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 6, att bildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden uppdras att
inkomma med synpunkter rörande avropsavtal ”Svalövsmodellen” återkallas. 2)
Kommunstyrelsen beslutar att avbryta arbetet med Svalövsmodellen.
Ajournering 16.05 – 16.10

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande avs
återkallande av kommunstyrelsens beslut 2016-01-11,§ 6, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande,
punkt 2), och Linda Lindbergs m fl yrkande, punkt 2), och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 29-2015, 23-2015

§ 43 Revidering av socialnämndens och vård- och
omsorgsnämndens reglementen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen
förändras på så sätt att punkt 1 d) Äldre människor och människor med
funktionshinder, 1 e) Hälso- och sjukvårdslagen samt 1 i)
Bostadsanpassning föres över till vård- och omsorgsnämnden.
2. Förändringarna träder i kraft 2016-04-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2015-12-07, § 218 (Dnr 29-2015), bl a följande
beslut: Kommunstyrelsen uppdras utreda och komma med förslag kring
organisering så att ekonomiskt ansvar för verksamheter och beslut som rör
dessa verksamheter hanteras av samma organ. För vård- och
omsorgsutskottets del rör det internatplaceringar enligt LSS.
Vid genomgång har det konstaterats att tre verksamhetsområden borde
överföras till vård- och omsorgsnämnden, för att nå en så renodlad uppdelning
av verksamhetsområdena mellan nämnderna som möjligt.
För att kunna genomföra förändringen så snabbt som möjligt, har ärendet under
hand remitterats till de båda nämnderna.
Arbetsutskottet föreslog 2016-02-22, § 25, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Socialnämndens och vård- och
omsorgsnämndens reglementen förändras på så sätt att punkt 1 d) Äldre
människor och människor med funktionshinder, 1 e) Hälso- och sjukvårdslagen
samt 1 i) Bostadsanpassning föres över till vård- och omsorgsnämnden. 2)
Förändringarna träder i kraft 2016-04-01.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-022-22, § 25
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2016-02-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S), Anders Svärds (S), Linda Lindbergs (SD), Håkan
Anderssons (C), Eva Olofssons (C) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens
reglementen förändras på så sätt att punkt 1 d) Äldre människor och människor
med funktionshinder, 1 e) Hälso- och sjukvårdslagen samt 1 i)
Bostadsanpassning föres över till vård- och omsorgsnämnden. 2)
Förändringarna träder i kraft 2016-04-01.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MAN, HAHZ efter beslut i kommunfullmäktige)
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Dnr: 1407-2015

§ 44 Angående extra statsbidrag till kommunsektorn
2015-2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas åter upp vid nästkommande sammanträde med
kommunstyrelsen.

Protokollsanteckningar
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD): Att
statsbidraget placeras på ett eget konto, ett så kallat konto för
flyktingmottagande, med motredovisningskrav för utbetalning.
Agneta Lenander (V): Med denna nationella satsning på 27,4 miljoner finns
bara möjligheter. Vi har en chans att bygga för framtiden. Rätt använda kan
dessa pengar satsas i Sociala investeringsfonder, i ett förbättrat
etableringssystem, vi kan hitta kommunala verksamheter, näringsliv och skapa
praktikplatser och trygga vår välfärd för framtiden. Om pengarna används på
detta sätt så är Vänsterpartiet med på banan. Men inte för att täcka en
underfinansierad budget där verksamheterna redan idag får bekosta Svalövs
kommuns investeringar.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget i slutet av 2015 att ge
kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget
fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna.
Beloppet kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016.
Medlen är ett extra statsbidrag för ökade kostnader inom flyktingmottagandet
utöver de medel, som finns att söka från Migrationsverket enligt de normala
bidragsregler som beslutats av riksdagen.
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna beaktas antalet asylsökande
och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i relation
till kommunens befolkningstal
Fördelningen har utgått från befolkningen den 31 december 2014 samt
asylsökande per den 1 november 2015 och nyanlända under januari till
september 2015.
Statsbidraget är ett generellt statsbidrag där staten inte kommer att begära
redovisning av vad pengarna används till eller begära återbetalning av medel
som eventuellt ej används.
Svalövs kommun erhåller enligt förslaget 27,4 mnkr.
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Kommunförvaltningen menar med hänvisning till kommunens ansträngda
ekonomiska situation, att bidraget i första hand bör användas för att täcka
väntat negativt resultat i kommunens ekonomi 2015. Enligt senaste
uppföljningsrapport finns det en brist på 4,6 mnkr.
Det är även möjligt att återställa dispositionen ur resultatutjämningsreserv som
gjordes i årsredovisning 2014. Den dispositionen uppgick till 5,9 mnkr. Dessa
båda poster blir därmed 10,5 mnkr.
Återstående medel kan därefter fördelas under 2016. Fördelningen kräver
beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen fattade 2015-12-07, § 217, följande beslut: Informationen
noteras.
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-01-11, § 17, fattades följande beslut:
Extra statsbidrag till kommunsektorn 2015 hanteras i enlighet med skrivelse
daterad 2016-01-04.
Arbetsutskottet fattade 2016-02-01, § 13, följande beslut: Förvaltningen får i
uppdrag att återkomma med förslag på projekt som kan genomföras under
2016 med de angivna intentionerna rörande de extra statsbidragen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-01, § 13
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 17
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande m fl, daterad 2016-01-04
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 217
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-11-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): Ärendet tas åter upp vid nästkommande sammanträde med
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 1208-2015

§ 45 Underlag som belyser tekniska och ekonomiska
förutsättningar för Webb-sändningar från
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande underlag för belysning av
tekniska och ekonomiska förutsättningar för Webb sändningar från
kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till ekonomiberedningen
för beaktande i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-09-28, § 165, bl a följande beslut:
Kommunfullmäktiges ordförande, i samråd med förste och andre vice
ordförande i kommunfullmäktige, samt i dialog med gruppledarna i
kommunfullmäktiges representerade partier, får i uppdrag att ta fram underlag
som belyser olika tekniska och ekonomiska alternativ för att möjliggöra webbbaserad sändning av kommunfullmäktiges sammanträden och att underlaget
redovisas till kommande budgetprocesser.
Förvaltningen har skickat ut förfrågan till samtliga 33 skånska kommuner
angående livesändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. 27
kommuner har svarat och av dessa sänder 11 kommuner kommunfullmäktiges
sammanträden live. Dessa 11 kommuner är Lund, Lomma, Ystad, Staffanstorp,
Båstad, Landskrona, Malmö, Svedala, Kristianstad, Helsingborg och
Ängelholm. Malmö var först med live sändningar 2005 och senast är det Ystad
kommun som börjat med sändningar 2015.
Fem kommuner driver sändningarna i egen regi, medan fem kommuner har valt
att upphandla tjänsten. En kommun har inte svarat på frågan. Någon
prisskillnad på om man valt egen regi eller om man upphandlat tjänsten kan inte
noteras.
Antalet kameror som används vid sändningarna varierar mellan en till fyra
kameror. De kommuner som endast använder sig av en kamera har lägst
kostnad.
Textbearbetning i form av namn på talare, talarordning, ärende som behandlas
varierar mycket mellan kommunerna. Generellt gäller att lägre kostnader för
sändningen ger mindre möjlighet till textbearbetning och bild redigering/byte
mellan kameror.
Kostnaderna för webb sända kommunfullmäktigemöten varierar mellan
1 500 000 kr per år som mest till ca 60 000 kr per år som lägst. Man kan urskilja
tre olika prisnivåer för webbsända kommunfullmäktige sammanträden:
Hög nivå på pris och tjänsteinnehåll. Priset börjat på 222 000 kronor per år upp
till 1 500 000 kr per år. För detta får man tre-fyra kameror med

Justerare

Utdragsbestyrkande

19(23)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-07

bildredigering/byte mellan olika kameror samt text utlagd på talare och ärende
redovisning i text.
Medelhög nivå på pris och tjänsteinnehåll. Priset börjar på 164 000 kr per år
upp till 217 000 kr per år. För detta får man två-tre kameror med
bildredigering/byte mellan olika kameror samt text utlagd på talare och ärende
redovisning i text.
Låg nivå på pris och tjänsteinnehåll: Priset börjar på 60 000 kr per år upp till ca
120 000 kr per år. För detta får man en-två kameror med mycket begränsad
bildredigering eller ingen bildredigering alls och mycket begränsad text eller
ingen text alls.
Arbetsutskottet föreslog 2016-02-22, § 26, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige godkänner
föreliggande underlag för belysning av tekniska och ekonomiska förutsättningar
för Webb sändningar från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till
ekonomiberedningen för beaktande i kommande budgetprocesser.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunfullmäktiges ordförande
Karl-Erik Kruse (S).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-02-22, § 26
Minnesanteckningar från partiöverläggning avseende webb-sändning av
kommunfullmäktiges sammanträden, 2016-02-18
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande, daterad 2016-02-18
Redovisning avseende kostnad per invånare och budgetomslutning
Sammanställning av frågor som skickats ut till de skånska kommunerna
avseende webb-sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Linda Lindbergs (SD), Ann Petterssons (M), Eva
Olofssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktige godkänner föreliggande underlag
för belysning av tekniska och ekonomiska förutsättningar för Webb sändningar
från kommunfullmäktige och överlämnar underlaget till ekonomiberedningen för
beaktande i kommande budgetprocesser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MAN efter beslut i kommunfullmäktige)
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Dnr 9-2016

§ 46 Förslag till inriktning gällande Svalövs kommuns
arbetsmarknadsinriktade åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunens nämnder ges möjlighet att fatta beslut om att nyttja den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden i sina
respektive verksamheter.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD): Vi avslår
förslaget om att göra plats för långtidsarbetslösa inom dessa verksamheter. Vi
är fast beslutna i att i de yrken som innebär kontakt, vård och lära till människan
skall föregås av utbildad och kompetent personal. Vi ser vikten i att
långtidsarbetslösa skall komma i arbete och inkluderas i arbetslivet, och vi ser
flera andra yrkeskategorier och verksamheter som är bättre lämpade för dessa
åtgärder. Det är starkt reglerat i våra lagar, ex skollagen vilka som får
undervisa. Vi ser även att de som har sysslor som ex resurspersonal etc skall
uppvisa kompetens och utbildning.

Sammanfattning av ärendet
2015-11-02 infördes extratjänster för långtidsarbetslösa, så kallade
Extratjänster i välfärden. Genom extratjänster kan kommuner, landsting och
privata utförare inom välfärden ge långtidsarbetslösa möjlighet att åter
inkluderas i arbetslivet, samtidigt som man får en extra resurs som kan stötta
verksamheten.
Extratjänsterna omfattar följande områden där anställningar får göras inom:
1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. verksamhet enligt skollagen (2010:800),
3. äldreomsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453), eller
4. funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Sedan 2016-02-01 kan åtgärden även nyttjas inom verksamhet hos
myndigheter som utövar offentliga befogenheter. Arbetsförmedlingen bedömer
om en arbetsplats och arbetsuppgifter är lämpliga.
En extratjänst omfattar 75 % av en heltid med kollektivavtalsenlig lön. På övrig
tid förväntas individen söka arbete eller studera. Arbetsgivaren får ett
ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen upp till tolv månader. Stödet kan
förlängas med ytterligare tolv månader.
Socialnämnden fattade 2016-02-25, § 38, följande beslut: 1) Socialnämnden
ser positivt på den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden
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som Arbetsförmedlingen erbjuder för att långtidsarbetslösa åter ska inkluderas i
arbetslivet.
Vidare föreslog socialnämnden kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunens nämnder ges möjlighet att fatta beslut om att nyttja den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden Extratjänster i välfärden i sina respektive
verksamheter.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-02-25, § 38
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-02-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Birgitta Jönsson (S), Anneli Persson (S), Olof Röstin (M),
Ann Pettersson (M) och Håkan Andersson (C): 1) Kommunens nämnder ges
möjlighet att fatta beslut om att nyttja den arbetsmarknadspolitiska åtgärden
Extratjänster i välfärden i sina respektive verksamheter.
Linda Lindberg (SD): Ärendet återremitteras till kommunförvaltningen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linda Lindbergs yrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK, SEPN)
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
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Dnr 1481-2015

§ 47 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
2016-03-07
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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