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Sammanträdesdatum

2016-02-15

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 – 12.00, 13.00 – 14.25

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande
Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD)
Annie Karlsson (S), tjg ers för Krister Olsson (S), §§ 18 – 19 b)
Krister Olsson (S), §§ 19 c) - 32
Lennart Pettersson (C), tjg ers för Eva Olofsson (C), §§ 18 – 20 c)
Eva Olofsson (C), §§ 20 d) - 32
Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Agneta Lenander (V), tjg ers för Håkan Andersson (C), §§ 18 – 19 b)
Håkan Andersson (C), §§ 19 c) - 32
Torbjörn Ekelund (L)
Anders Nilsson (SD)
Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anders Svärd (S)
Marie Irbladh (C)
Stefan Pettersson (M)
Annie Karlsson (S), §§ 19 c) – 32
Lennart Pettersson (C), §§ 18 – 20 c)
Anette Hallberg (S)
Kim Hellström (SD), §§ 20 - 32
Karl-Erik Kruse (S)
Agneta Lenander (V), §§ 19 c) – 32
Sara Billquist-Selberg (L)
Linn Alenius Wallin (FI)

Övriga deltagare

Kommunchef Fredrik Löfqvist
Administrativ chef Mikael Andersson
Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 18 – 19, 23 - 32
Personalchef Paul Eklund
Informationsansvarig Daniel Henriksson
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
Vik socialchef Susanne Persson, § 19 b)
Utbildningschef Kerstin Lingebrant
Ekonom Elham Tizno, §§ 18 - 19
Ekonom Minela Zuso, §§ 18 - 19
Ekonom Mari-Anne Kristensen, §§ 18 - 19
Ekonom Anna Johnsson, §§ 18 - 19
Verksamhetschef Mikael Lindberg, § 19 b)
Verksamhetschef Monica Ingves, § 19 b)
Räddningschef Eva Lövbom, § 19 d)
Överförmyndare Göran Lundquist, § 19 e)
Näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand, § 20 d) – e)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Olof Röstin
Kommunförvaltningen, 2016-02-16, kl 13.30
§§ 18 – 32

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Birgitta Jönsson (S)

Justerare
Olof Röstin (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Michael Andersson
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Dnr 11-2016

§ 19 Bokslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Information om bokslut 2015 kl 09.00-12.00
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om bokslut 2015.
b) Vik socialchef Susanne Persson, verksamhetschef Mikael Lindberg,
verksamhetschef Monica Ingves och ekonom Anna Johnsson
informerar om bokslut 2015 för kommunstyrelsens vård- och
omsorgsutskott och socialnämnden.
c) Utbildningschef Kerstin Lingebrant och ekonom Minela Zuso informerar
om bokslut 2015 för kommunstyrelsens utbildningsutskott.
d) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och ekonom Elham Tizno
informerar om bokslut 2015 för kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott och bygg-, trafik- och räddningsnämnden.
e) Kommunchef Fredrik Löfqvist och ekonom Mari-Anne Kristensen
informerar om bokslut 2015 för kommunstyrelsens arbetsutskott samt
styrelsen för BT Kemi efterbehandling.
f)

Överförmyndare Göran Lundquist, ekonom Mari-Anne Kristensen och
administrativ chef Michael Andersson informerar om bokslut 2015 för
överförmyndaren.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, FKLT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 20 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Prel befolkningsstatistik per 2015-11-30 (Dnr: 466-2015)
b) Beslut från hovrätten att prövningstillstånd ej meddelas avseende
förvaltningsrättens dom i ärende ”Skadeståndskrav med anledning av
prövning av bygglovsansökan och anmälan enligt miljöbalken för
uppförande av vindkraftverk, Tarstad 23:1 och Tarstad 4:14”
(Dnr: 881-2012)
c) Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande
konsumentrådgivning, 4:e kvartalet 2015, Konsument Helsingborg
(Dnr: 656-2015)
d) Minnesanteckningar från dialogmöte om Säker handel (Dnr: 57-2016)
e) Enkät till förtroendevalda med anledning av uppdatering av
näringslivsstrategi (Dnr: 1056-2014)

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enligt ovan
Med anledning av ersättaren Karl-Erik Kruses 60-årsdag, överlämnar
kommunstyrelsens ordförande en blomstergrupp.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 21 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 AB SvalövsBostäder 2015-10-14
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2015-10-14
Protokoll från AB SvalövsBostäder 2015-11-25
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2015-11-25
Protokoll från Landskrona Svalöv Renhållnings AB 2015-12-17
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2015-12-15
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2015-12-17
Protokoll från 6K styrelsemöte 2015-05-21
Protokoll från 6K styrelsemöte 2015-09-24
Protokoll från 6K styrelsemöte 2015-11-24
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 22 Val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 618-2015

§ 23 Uppföljning av intern kontrollplan 2015
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Intern kontroll i kommunen är god då systemet exponerat brister i
genomförandet.
3. Kommunförvaltningen uppdras att snarast genomföra kontrollerna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2015-05-11 § 101, förslag till intern kontrollplan 2015.
Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.
Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system,
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.
Svalövs kommunfullmäktige reviderade 2012 policyn för internkontroll.
Revideringen innebar att vi nu koncentrerar oss mer och bättre på moment där
riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten har också blivit mera enhetliga
och likartade i hela kommunen.
Förvaltningen bedömer att det finns förbättringsmöjligheter i vår internkontroll.
Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av resultatet för de enskilda
momenten. Kommunstyrelsen valde i samband med ovan angivna beslut 201505-11 ut 20 kontrollmoment där risken bedömdes hög. Vi kan sammanfatta
utfallet enligt nedan:


6 internkontrollmoment inom Individ och familjeomsorg har pga. stor
personalomsättning utförts i liten omfattning eller inte alls.



2 moment kommer av olika anledningar att utföras i början av 2016
istället för under 2015. Det gäller Hantering av brukares privata medel
samt Tillgänglighet avs. räddningstjänsten. Återrapporten kommer att
ske i nästa års uppföljning eller i särskild rapport om det bedöms
nödvändigt



Återstående 12 moment har utförts där åtgärder i några fall behöver
vidtas. Dessa åtgärder vidtas i samtliga fall under årsskiftet 2015/2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 3, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01, § 3
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-01-18
Bilaga:
1. Fakturakontroll
2. Avtalstrohet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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3. Lönerapportering
4. IT-säkerhet
5. Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola
6. Uppföljning av förskolor i alternativ regi enligt avtal
7. Ekonomiskt bistånd
8. Delegationsbeslut socialsekreterare
9. Lex Sarah inom Individ och familjeomsorg
10. Synpunktshantering inom Individ och familjeomsorg.
11. Särskilda riskanalyser inom Individ och familjeomsorg.
12. Loggkontroller inom Individ och familjeomsorg
13. Uppföljning av avvikande händelser inom Vård och omsorg
14. Lex Sarah inom Vård och omsorg
15. Kontroll av obehörig läsning av journal
16. Hantering av brukares privata medel inom Vård och omsorg
samt LSS
17. Förebyggande arbete dokumenterar i kvalitetssystem
18. Kontroll av lekplatssäkerhet
19. Kostverksamhet
20. Tillgänglighet avseende räddningstjänsten. Rapport saknas.

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Fredrik
Jönsson (C) och Charlotta Eldh (MP): Informationen noteras.
Intern kontroll i kommunen är god då systemet exponerat brister i
genomförandet. Kommunförvaltningen uppdras att snarast
genomföra kontrollerna.
Ajournering 13.35 – 13.45

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 30-2016

§ 24 Styrdokument för krisberedskap, Svalövs kommun
2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrdokumentet för krisberedskapsarbetet i Svalövs kommun för åren
2015-2018 godkänns.
2. Styrdokumentet skickas till MSB som en redovisning över hur
kommunen tänkt att arbeta med krisberedskapsfrågorna under åren
2015-2018.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar
kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen
(2006:544). om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Överenskommelsen preciserar statens förväntningar på hur uppgifterna ska
genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och
ersättning ska följas upp.
Uppgifterna som beskrivs i LEH delas in i följande verksamheter:


risk- och sårbarhetsanalyser



planering



geografiskt områdesansvar



utbildning och övning



rapportering



höjd beredskap

Kommunen ska dessutom, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser. Den planen ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap.
Syftet med detta styrdokument är att:


Justerare

beskriva det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter
samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet

Utdragsbestyrkande
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beskriva hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i
denna överenskommelse, samt hur ersättningen ska användas. Här
ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas



beskriva övnings- och utbildningsplanen för mandatperioden samt
klargöra att en plan ska finnas för hur kommunen ska hantera
extraordinära händelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 6, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Styrdokumentet för krisberedskapsarbetet i Svalövs
kommun för åren 2015-2018 godkänns. 2) Styrdokumentet skickas till MSB som
en redovisning över hur kommunen tänkt att arbeta med
krisberedskapsfrågorna under åren 2015-2018.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01, § 6
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-01-21
Förslag till styrdokument för krisberedskap, Svalövs kommun 2015-2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson
(SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Styrdokumentet för krisberedskapsarbetet i
Svalövs kommun för åren 2015-2018 godkänns. 2) Styrdokumentet skickas till
MSB som en redovisning över hur kommunen tänkt att arbeta med
krisberedskapsfrågorna under åren 2015-2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl. yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkl. styrdokumentet
Landskrona kommun (Sofia Skoglund; sofia.skoglund@landskrona.se)
Kommunförvaltningen (FKLT, EOL)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 410-2003

§ 25 Nytt förslag till revidering avseende bestämmelser
för uppvaktning m.m.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagna revideringar avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.
antas.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26 att den politiska organisationen på
så sätt att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, utbildningsutskott och
vård- och omsorgsutskott avvecklas per 2015-12-31. Istället inrättas en
samhällsbyggnadsnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd per
2016-01-01.
Med anledning av den förändrade politiska organisationen uppdrogs
kommunförvaltningen, på kommunstyrelsens sammanträde 2015-10-12 § 182,
att se över de styrande dokument som berörs av den förändrade politiska
organisationen i Svalövs kommun.
Ärendet var uppe för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2015-12-14 § 125 där följande beslut fattades: Ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskotts kommande sammanträde.
Kommunförvaltningen har därför arbetat fram nytt förslag till revidering
avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 9, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Föreslagna revideringar
avseende bestämmelser för uppvaktning m.m. antas.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01, § 9
Nytt förslag till revidering avseende bestämmelser för uppvaktning m.m.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Föreslagna revideringar avseende bestämmelser för
uppvaktning m.m. antas.
Fredrik Jönssons (C) ändringsyrkanden: 1) 20-, 30-, 40-, 50-, 60- och 70åringar uppvaktas som förtroendevald och tillsvidareanställd arbetstagare. 2)
Uppvaktning sker med blommor och/eller en gåva till ett värde av högst 1 % av
prisbasbeloppet. 3) När det gäller minnesgåvor för förtroendevalda, ska även
räknas med uppdrag i AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler, LSR

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Landskrona Svalövs Renhållnings AB samt Söderåsens miljöförbund. Full
retroaktivitet ska gälla för beräkningsgrunden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på första punkten i Fredrik Jönssons
ändringsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på andra punkten i Fredrik Jönssons
ändringsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på första punkten i Fredrik Jönssons
ändringsyrkanden, och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MAN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2009

§ 26 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad bilaga avseende arvoden m m fastställs att gälla från och
med 2016-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-12-21, § 212, följande beslut:
Kommunstyrelsen uppdras att skyndsamt återkomma med ett reviderat förslag
om arvoden till 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, när de har
uppdrag i andra styrelser och nämnder, samt eventuella andra uppdrag.
Tidigare, med ett antal utskott under kommunstyrelsen, har uppdragen som
ordförande resp. vice ordförande i utskotten ansetts ingå i arvoderingen för
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande. Med en ny
organisation, har avsikten varit att denna begränsning försvinner, förutom vad
gäller kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 10, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Reviderad bilaga avseende
arvoden m m fastställs att gälla from 2016-01-01.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01, § 10
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-11-17
Reviderad rapport avseende ersättningar till förtroendevalda 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Reviderad bilaga
avseende arvoden m m fastställs att gälla från och med 2016-01-01.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(25)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-15

Dnr 21-2016

§ 27 Revidering av bestämmelser avseende priser och
stipendier med anledning av ny politisk
organisation
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ansvaret för miljöpriset överförs till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Ansvaret för kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium,
Svalövs idrottskrets vandringspriser och Poppestipendium överförs till
bildningsnämnden.
3. Kommunförvaltningen uppdras att göra erforderliga revideringar av
aktuella bestämmelser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 177, om ny politisk organisation
för Svalövs kommun. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott,
utbildningsutskott och vård- och omsorgsutskott avvecklades per 2015-12-31
och istället har tre nämnder bildats.
Utskotten var ansvariga för utdelning av vissa priser och stipendier enligt
följande:
-

Utbildningsutskottet: kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium, Svalövs idrottskrets vandringspriser och
Poppestipendium (beslutanderätten avseende de två sistnämnda var
delegerade till utbildningsutskottets ordförande)

-

Samhällsbyggnadsutskottet: miljöpris

Kommunförvaltningen föreslår att hanteringen av miljöpriset övergår till
samhällsbyggnadsnämnden och att hanteringen av kulturpris, kulturstipendium,
handikappidrottsstipendium, Poppestipendium och Svalövs idrottskrets
vandringspriser övergår till bildningsnämnden.
Övriga priser som delas ut är byggnadsvårdspremiet som hanteras av byggoch räddningsnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 11, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ansvaret för miljöpriset
överförs till samhällsbyggnadsnämnden. 2) Ansvaret för kulturpris,
kulturstipendium, handikappidrottsstipendium, Svalövs idrottskrets
vandringspriser och Poppestipendium överförs till bildningsnämnden. 3)
Kommunförvaltningen uppdras att göra erforderliga revideringar av aktuella
bestämmelser.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01, § 11
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2016-01-13
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Linda Lindbergs (SD), Anders
Nilssons (SD) och Ann Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Ansvaret för miljöpriset överförs till samhällsbyggnadsnämnden. 2) Ansvaret
för kulturpris, kulturstipendium, handikappidrottsstipendium, Svalövs idrottskrets
vandringspriser och Poppestipendium överförs till bildningsnämnden. 3)
Kommunförvaltningen uppdras att göra erforderliga revideringar av aktuella
bestämmelser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl. yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen: (FKLT, MAN, HAHZ, BRG, JAON)

Justerare
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Dnr 623-2015

§ 28 Revidering av kommunstyrelsens
delegeringsordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med en punkt
Personalärenden 1 b) Anställning av övriga - Resp. närmaste
överordnad chef.
2. Personalärenden punkt 1) ändras på så sätt att "utskott" ersätts med
"utskott/nämnd/styrelse".
3. I Personalärenden punkt 2) stryks meningen "Övriga anställningar är att
betrakta som verkställighet".
4. Förändringarna träder i kraft 2016-03-01.

Sammanfattning av ärendet
För att öka de förtroendevaldas insyn i personalärenden, föreslås att samtliga
anställningsbeslut i stället för att betraktas som verkställighet, betraktas som
delegeringsbeslut. Delegat blir närmast överordnade chef.
Sedan tidigare är beslut om anställning av kommunchef, sektorschefer,
administrativ chef, ekonomichef, personalchef och näringslivs- och turismchef
inte delegerat från kommunstyrelsen. Denna ordning föreslås fortsatt gälla.
Anställning av verksamhetschefer, rektor/områdeschef motsv. är sedan tidigare
delegerat till kommunchef, respektive samhällsbyggnadschef, socialchef,
utbildningschef efter samråd med respektive utskott.
Samtliga delegeringsbeslut skall månatligen rapporteras till kommunstyrelsen.
Information om anställningar vid verksamheter under övriga nämnder/styrelser
lämnas för kännedom till resp. organ regelbundet.
Ytterligare revideringar med anledning av den förändrade politiska
organisationen kommer att föreslås kommunstyrelsen inom kort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-02-01, § 12, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras
med en punkt Personalärenden 1 b) Anställning av enhetschef samt övriga resp. närmaste överordnad chef. 2) Personalärenden punkt 1) ändras på så sitt
att "utskott" ersätts med "utskott/nämnd/styrelse". 3) I Personalärenden punkt 2)
strykes meningen "Övriga anställningar är att betrakta som verkställighet". 4)
Förändringarna träder i kraft 2016-03-01.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-01, § 12
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2016-01-19
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Anders Nilsson
(SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Kommunstyrelsens delegeringsordning
kompletteras med en punkt Personalärenden 1 b) Anställning av övriga - Resp
närmaste överordnad chef. 2) Personalärenden punkt 1) ändras på så sätt att
"utskott" ersätts med "utskott/nämnd/styrelse". 3) I Personalärenden punkt 2)
stryks meningen "Övriga anställningar är att betrakta som verkställighet". 4)
Förändringarna träder i kraft 2016-03-01.

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

Justerare
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Dnr SN 1-2016, KS 29-2016

§ 29 Ny överenskommelse om mottagandet av
ensamkommande barn och unga 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagandet av barn och unga med asyl om 60 platser för år 2016.
Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och
17 år.
2. Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagandet av barn och unga med permanent uppehållstillstånd om 15
platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar
mellan 15 år och 17 år.
3. Socialnämnden ges delegation att teckna nya överenskommelser om
mottagande av ensamkommande med aktuellt fördelningstal som tak
om behov av förändringar uppstår.

Reservationer
Linda Lindberg (SD), Ingrid Ekström (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs yrkande (bilaga 1).

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har sedan 2015-01-01 ett avtal om mottagande av
ensamkommande barn och unga om 13 platser varav minst 10 platser skall
vara tillgängliga för asylsökande barn. Tidigare har kommunen haft ett
gemensamt avtal om flyktingmottagandet som omfattade nyanlända som
anvisats till kommunen och barnen i samma avtal. Från och med
överenskommelserna hösten 2014 har dessa skilts åt i separata avtal.
Förslaget är nu att ytterligare dela upp överenskommelsen, vilket innebär att
barn med asyl samt barn med permanent uppehållstillstånd (PUT) hanteras
genom två skilda överenskommelser.
Avtalen kan skrivas om, om kommunens förutsättningar för mottagandet ändras
eller om fördelningstalen förändras från Länsstyrelsen. Fördelningstal för
Svalövs kommun för 2016 är 82 platser för barn med asyl. Förslaget till
överenskommelse ligger lägre än fördelningstalet men innebär ändå en höjning
från nuvarande överenskommelse.
Socialnämnden föreslog 2016-01-19, § 7, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun ingår
överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagandet av barn och unga med
asyl om 60 platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av
pojkar mellan 15 år och 17 år. 2) Svalövs kommun ingår överenskommelse
med Länsstyrelsen om mottagandet av barn och unga med permanent
uppehållstillstånd om 15 platser för år 2016. Överenskommelsen omfattar
mottagande av pojkar mellan 15 år och 17 år. 3) Socialnämnden ges delegation
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att teckna nya överenskommelser om mottagande av ensamkommande med
aktuellt fördelningstal som tak om behov av förändringar uppstår.

Beslutsunderlag
Protokoll från socialnämnden 2016-01-19, § 7
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-01-11
Läns- och fördelningstal för Skåne län från Länsstyrelserna, inkommen
2015-11-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Fredrik Jönssons (C), Anneli
Perssons (S), Charlotta Eldhs (MP), Håkan Anderssons (C), Ann Petterssons
(M), Eva Olofssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Olof Röstins (M) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun ingår överenskommelse med
Länsstyrelsen om mottagandet av barn och unga med asyl om 60 platser för år
2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år och 17
år. 2) Svalövs kommun ingår överenskommelse med Länsstyrelsen om
mottagandet av barn och unga med permanent uppehållstillstånd om 15 platser
för år 2016. Överenskommelsen omfattar mottagande av pojkar mellan 15 år
och 17 år. 3) Socialnämnden ges delegation att teckna nya överenskommelser
om mottagande av ensamkommande med aktuellt fördelningstal som tak om
behov av förändringar uppstår.
Linda Lindberg (SD): 1) Svalövs kommun ingår inte överenskommelse med
länsstyrelsen om mottagande av barn och unga med asyl år 2016. 2) Svalövs
kommun ingår överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande av barn
och unga med permanent uppehållstillstånd om 12 platser för 2016.
Överenskommelsen av mottagandet omfattar endast flickor mellan 15-17 år. 3)
Samtliga beslut som rör överenskommelser med länsstyrelsen om mottagande
skall beslutas i kommunfullmäktige, då det enl. kommunallagen står att beslut
av principiell beskaffenhet eller större vikt skall beslutas i kommunfullmäktige.
Linda Lindberg (SD): Avslag på Birgitta Jönssons m fl. yrkanden.
Birgitta Jönsson (S): Avslag på Linda Lindbergs yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl och Linda Lindbergs yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkanden.

Protokollsanteckning
Linn Alenius Wallin (FI): Ändring av lydelse punkt 3): Socialnämnden ges
delegation att teckna nya överenskommelser om mottagande av barn som är
ensamkommande med aktuellt fördelningstal som tak om behov av förändringar
uppstår.
Linda Lindberg (SD) önskar lämna en protokollsanteckning, vilket inte medges
av ordföranden.
Protokollet ska skickas till:
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Länsstyrelsen i Skåne län
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (SERM, FKLT, HAHZ)
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Dnr 579-2015

§ 30 Felparkeringsavgifter i Svalövs kommun revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Felparkeringsavgifter i Svalövs kommun, antagna av
kommunfullmäktige 2015-09-28 § 157, revideras enligt förslag daterat
2016-02-02.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2015-09-28, § 157, förslag till felparkeringsavgifter
för Svalövs kommun.
Förvaltningen har blivit uppmärksammad på att de överträdelser som anges i
beslutet har numrerats på ett felaktigt sätt. Överträdelserna ska följa de slag av
överträdelser som framgår av kodbeteckningen enligt bilaga till
Transportstyrelsens föreskrifter om meddelande av parkeringsanmärkning m.m.
(TSFS 2012:115) alternativt inte numreras alls.
Enligt uppgift från Polismyndigheten arbetar Transportstyrelsen för närvarande
med en reviderad kodbeteckning. Polismyndigheten rekommenderar därför
kommunen att stryka numreringen av överträdelserna i beslutet om
felparkeringsavgifter.
Utöver den reviderade numreringen har även ett ord som fallit bort i föregående
beslut lagts till. Ändringar är markerade med genomstruken resp. röd text i
förslaget, daterat 2016-02-02.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-02-02
Förslag till reviderade felparkeringsavgifter, daterade 2016-02-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Linda Lindbergs (SD) och Anders
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Felparkeringsavgifter i
Svalövs kommun, antagna av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 157, revideras
enligt förslag daterat 2016-02-02.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl. yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM, BRG)
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Dnr 1481-2015

§ 31 Svalövsmodellen: modellen för hållbar
kompetens- och kvalitetsutveckling
Kommunstyrelsens beslut
1. Remisstiden förlängs t o m 2016-03-31.

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.
Nu föreligger förslag till avropsavtal och ekonomisk analys, vilka i
tjänsteskrivelse föreslås remitteras till berörda nämnder för synpunkter senast
2016-02-21.
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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
1. Birgitta Jönsson (S): Remisstiden förlängs t o m 2016-03-31.

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

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD) deltar ej i beslutet.
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Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (FKLT, KET)
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Dnr 1481-2015

§ 32 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
2016-02-15
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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