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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, 2014-12-01, kl. 13.30 – 16.00
Ajournering, kl. 14.50 – 15.00

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), 2:e vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
J Håkan Andersson (C)
Torbjörn Ekelund (FP)
Anders Nilsson (SD)
Lennart Pettersson (C) tjänstgörande ersättare för Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande Anders Svärd (S)
Stefan Pettersson (M)
ersättare

Ingrid Ekström (SD) §§ 175 - 183
Annie Karlsson (S)
Anette Hallberg (S)
Kim Hellström (SD)
Karl-Erik Kruse (S)
Agneta Lenander (V)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Anders Persson (SD)

Övriga deltagare Kommunchef Fredrik Löfqvist

Nämndsekreterare Karolina Larsson
Ekonomichef Jan Bengtsson
Socialchef Susanne Rosenström, §§ 174-179
Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
Informationsansvarig Daniel Henriksson
Turism- och näringslivsansvarig, Leif Wennerberg §§ 174 – 175 a)
Magnus Öhrström, VD Ring Knutstorp §§ 174 – 175 a)
Lennart Davidsson, KAAB Prognos AB §§ 174 – 175 b)
Mika Holmér, forskare Stockholms universitet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-12-01

Utses att justera Teddy Nilsson (SD)
Justeringens tid
2014-12-02, kl 13.30, Kommunförvaltningen
och plats
Justerade
paragrafer

§§ 174 - 183

Sekreterare
Karolina Larsson

Ordförande
Birgitta Jönsson

Justerare
Teddy Nilsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-12-01
Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Margareta Persson
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Dnr: -

§ 175 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) VD Magnus Öhrström, Ring Knutstorp, informerar om företagets verksamhet.
b) Lennart Davidsson, KAAB Prognos AB, och ekonomichef Jan Bengtsson informerar om
Preliminär befolkningsstatistik 2014-09-30, Befolkningsförändringar i Svalövs kommun de tre
första kvartalen 2014 samt Befolkningsförändringar per område och efter ålder i Svalövs
kommun under de tre första kvartalen 2014 (Dnr 382-2014).
c) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om förslag till verksamhetsplan 2015 för Skåne
Nordväst (Dnr 1220-2014) Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande
konsumentrådgivning, tredje kvartalet 2014 (Dnr 505-2014) Kommunens reservelsaggregat samt
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 (Dnr 777-2014)
d) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om Vattenläcka i Billeberga 2014-12-01
samt Renhållningstaxa för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB 2015 (oförändrad) (Dnr
1181-2014).
e) Susanne Rosenström informerar om uppstart för HVB-hem samt socialpsykiatriboende samt
Delårsrapport 2014 för Kommunalförbundet Medelpunkten (Dnr 119-2014).

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enligt ovan
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: -

§ 176 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

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

Beslutsunderlag
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2014-11-12

Protokollet ska skickas till:
-

Ajournering, kl. 14.50 – 15.00
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Dnr: 386-2014

§ 177 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommuns samtliga
verksamheter 2014 per 2014-10-30
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter med helårsprognoser, som pekar på
underskott, uppdras att minimera detta underskott 2014 samt att aktivt verka för att nå en
budget i balans 2015.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 2014-10-30.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 2014-10-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson
(C), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Eva Olofsson (C), Anneli Persson (S), Anders
Nilsson (SD), Ann Pettersson (M) och Håkan Andersson (C): 1. Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter med helårsprognoser, som pekar på underskott, uppdras att minimera detta
underskott 2014 samt att aktivt verka för att nå en budget i balans 2015.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, berörda nämnder, styrelser, utskott och verksamheter)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-12-01

Sida 7/18

Dnr: KS 1106-2014, SN 142-2014

§ 178 Överenskommelse mottagande av flyktingar
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fattar nytt beslut om överenskommelse med Länsstyrelsen om höjning
av antalet anvisningsbara platser för nyanlända med uppehållstillstånd i Svalövs kommun
till 28 platser samt 10 asylplatser för ensamkommande barn.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av de nya läns- och fördelningstalen som redovisades av Länsstyrelsen den
7 oktober 2014 har prognosen för antal asylsökande i Sverige ökat till 80 000 – 90 000 personer
varav 6 500 ensamkommande barn. I Skåne finns just nu drygt 7 000 asylsökande, de flesta i
anläggningsboende (ABO). Flest i anläggningsboende har Östra Göinge, Simrishamn,
Hässleholm, Malmö och Svalöv. I dagsläget i Sverige finns på Migrationsverkets ABO
ca 15 000 personer som har fått uppehållstillstånd men ännu ej blivit kommunplacerade.
Under 2013 tog Skåne emot drygt 3 000 flyktingar med uppehållstillstånd, varav
258 ensamkommande barn. Svalöv tog emot 69 nyanlända flyktingar varav 15 ensamkommande
barn. Enligt Migrationsverkets senaste statistik har Svalöv hittills i år tagit emot 41 nyanlända
varav 7 ensamkommande barn.
Gällande flyktingmottagandet och länstalen:
- Skånes länstal 2014: 4 400 nyanlända behöver tas emot i Skåne, varav 677 nyanlända
behöver anvisas en kommunplats via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Idag har
Länsstyrelsen en överenskommelse om 368 anvisningsbara platser med Skånes
kommuner, fram tom augusti i år har 170 av dessa använts för bosättning.
- Skånes länstal 2015: 7 116 nyanlända behöver tas emot i Skåne, varav 1 828 nyanlända
behöver anvisas en kommunplats via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.
Utifrån ovanstående är Svalövs nya kommuntal 28 anvisningsbara platser. Idag gällande
överenskommelse för kommunen är att årligen ta emot 30 flyktingar per år varav tio ska anvisas
plats via Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen.
Gällande ensamkommande barn:
- Skånes fördelningstal 2014: 238 asylplatser. Idag har Länsstyrelsen avtal om
138 asylplatser med Skånes kommuner.
- Skånes fördelningstal 2015: 402 platser.
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Utifrån ovanstående är Svalövs nya fördelningstal 7 asylplatser. Idag gällande överenskommelse
för kommunen är 5 asylplatser.
Av Länsstyrelsens skrivelse, daterad den 11 november 2014, framkommer att Migrationsverkets
prognos som lämnades till regeringen den 4 november visar en kraftig ökning av antalet
asylsökande ensamkommande barn. Ca 8 000 ensamkommande barn beräknas söka asyl under
2015.
Detta innebär att platsbehovet för 2015 har höjts till 4 850 asylplatser i hela landet. Länsstyrelsen
har till följd av det förhöjda platsbehovet valt att ta fram nya länsvisa och kommunala
fördelningstal för 2015. För Svalövs kommun innebär detta ett nytt fördelningstal på
10 asylplatser för ensamkommande barn.
Kommunfullmäktige beslutade 2000-01-31, § 7, att socialnämnden uppdras teckna avtal om
flyktingmottagande år 2000 i enlighet med föreliggande förslag. Föreliggande förslag avsåg
överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av 30 personer år 2000.
Överenskommelsen sedan år 2000 med staten genom Integrationsverket om 30 nyanlända
årligen ersattes i januari 2011 av en överenskommelse med staten genom länsstyrelsen om
30 utlänningar årligen.
Socialnämnden föreslog 2014-11-18, § 196, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen fattar nytt beslut om överenskommelse med Länsstyrelsen om höjning av
antalet anvisningsbara platser för nyanlända med uppehållstillstånd i Svalövs kommun
till 28 platser samt 10 asylplatser för ensamkommande barn.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2014-11-18, § 196
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-17
Lägesrapport ensamkommande barn - meddelande från Länsstyrelsen, daterat 2014-11-11 inkl.
bilagor (Migrationsverkets platsbehovsframställan, Skånes fördelningstal och Förklaring
fördelningstal)
Länstal 2015 – skrivelse från Arbetsförmedlingen, daterad 2014-08-12
Information från Arbetsförmedlingen angående länstal 2015, daterad 2014-08-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Anneli Persson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn
Ekelund (FP), Eva Olofsson (C), Ann Pettersson (M), Håkan Andersson (C) och Olof Röstins (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige fattar nytt beslut om
överenskommelse med Länsstyrelsen om höjning av antalet anvisningsbara platser för
nyanlända med uppehållstillstånd i Svalövs kommun till 28 platser samt 10 asylplatser för
ensamkommande barn.
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Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Avslag på Birgitta Jönssons (S) m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden tar först upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen antar
det.
Ordföranden tar därefter upp Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen
Kommunförvaltningen (SERM, OKN, CAKK)
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Dnr: KS 1188-2014, BTRN 194-2014

§ 179 Förlängning av nuvarande avtal och överenskommelser i
Räddningssamverkan Nordvästra Skåne
Kommunstyrelsens beslut
1. Nuvarande samarbetsavtal mellan räddningstjänsterna i Nordvästra Skåne förlängs att
gälla för 2015 för omprövning inför verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsterna i Skåne län och i Nordvästra Skåne har via olika avtal och
överenskommelser samarbetat sedan slutet av 80-talet. Samarbetet har utvecklats främst inom
det operativa området, hjälp vid insatser, ledning och alarmering, vattendykning, sjukvårdslarm
mm.
Under 2014 har nuvarande samarbetsavtal och överenskommelser mellan Räddningstjänsterna i
Nordvästra Skåne sagts upp eftersom kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst
bildats och kommer att bli den nya juridiska parten från och med kommande årsskifte.
Räddningschefsgruppen, Nordvästra Skåne, har tagit fram förslag till nya avtal och
överenskommelser men bedömer i nuläget att mer tid behövs för att hitta formerna kring den
utvecklade samverkan som nu diskuteras. Utöver detta pågår en statlig översyn av
alarmeringstjänsten, dialog om förlängning av nuvarande avtal med SOS-Alarm (efter 2015-1001), utredning av den operativa ledningen i Nordvästra Skåne samt eventuellt införande av en
kommunal jourcentral.
Utifrån ovanstående, en samlad bedömning samt att nya politiker behöver sätta sig in i frågan
föreslås att nuvarande samarbetsavtal förlängs i avvaktan på att nya kan tecknas. Bedömningen
är att en helhetsbild kan skapas under 2015 så att nya avtal kan tecknas från och med 2016.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2014-10-28, § 80, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Nuvarande samarbetsavtal mellan räddningstjänsterna i Nordvästra Skåne förlängs att
gälla för 2015 för omprövning inför verksamhetsåret 2016.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik och räddningsnämndens protokoll 2014-10-28, § 80
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-10-20.
Samarbetsavtal tecknat 2011-02-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (FP), Lennart
Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C): 1. Nuvarande samarbetsavtal mellan
räddningstjänsterna i Nordvästra Skåne förlängs att gälla för 2015 för omprövning inför
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verksamhetsåret 2016.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Olof Röstins m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (EOL, BRG)
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Dnr: 1145-2014

§ 180 Ändring av bolagsordning och ägardirektiv i NSVA AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad bolagsordning och ägardirektiv godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Efter ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 2013-01-01 måste bolagsordningen för ett
kommunalt bolag innehålla bestämmelser om vilka kommunala befogenheter som gäller för
bolaget. Vidare har kommunstyrelsen fått en utökad uppsiktsplikt för bolagen. Detta medför ett
behov av vissa ändringar i bolagsordningen och ägardirektivet för NSVA AB.
Det kommunala ändamålet ska vara kommunalrättsligt kompetensenligt enligt lag och praxis. De
kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten anger vilka kommunalrättsliga
principer som gäller för den specifika verksamheten. Det kan vara såväl de
kompetensbegränsande principerna, exempelvis lokaliseringsprincipen, som de principer som
begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, till exempel självkostnadsoch likställighetsprincipen.
Regler om uppsikt över de kommunala bolagen har funnits sedan tidigare men har inte gett
någon närmare vägledning i hur denna ska vara ordnad. Mot den bakgrunden har man infört en
ny bestämmelse med innebörden att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma
verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer som principer som
begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Därmed stärks möjligheterna
till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala bolagens verksamhet.
Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyllt kraven
ska kommunstyrelsen, enligt de nya reglerna, lämna förslag till kommunfullmäktige om
nödvändiga åtgärder. Det är endast fullmäktige som förfogar över maktmedlen för att
åstadkomma åtgärder i bolagen. Kommunstyrelsens uppgift är därför att föreslå fullmäktige
konkreta åtgärder för att rätta till felaktigheterna.
Kommunfullmäktige i Helsingborg och Båstad har fattat beslut om aktuella ändringar 2014-04-23.
NSVA:s styrelse har ställt sig bakom ändringarna på styrelsemöte 2014-03-19. VD Ulf
Thysell har också informerat ägarrepresentanterna om ändringarna på ägarsamrådet 2014-0521.
Efter beslut i samtliga kommuner kan NSVA fastställa bolagsordning och ägardirektiv på en extra
stämma och en korrekt bolagsordning kan därefter anmälas till Bolagsverket.
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-11-10
Rev ägardirektiv, daterat 2014-02-14.
Rev bolagsordning, daterat 2014-02-14.
Protokoll från styrelsen för NSVA 2014-03-19, § 212

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Teddy
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Reviderad bolagsordning och ägardirektiv
godkännes.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
NSVA
Svalövs kommuns styrelseledamot och suppleant
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (MSDG)
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Dnr: 507-2014, 504-2014

§ 181 Taxor för Söderåsens miljöförbund 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. K-faktorn höjs från 730 kr till 800 kr under förutsättning att de andra medlemskommunerna
fattar samma beslut.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C) och Lennart Pettersson (C) reserverar sig till förmån för
Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2014-04-01, § 36, att en översyn av
miljöförbundets taxor borde ske inför 2015, samt att taxan borde bygga på ett antal i beslutet
uppräknade utgångspunkter och principer.
Styrelsen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2014-08-14, § 73, att överlämna förslag till
ändringar i taxan till medlemskommunerna för samråd. Taxan ska enligt beslutet behandlas vid
medlemssamrådet 2014-11-06. Därefter ska ett slutligt förslag överlämnas för fastställelse i
fullmäktige i varje medlemskommun.
För att taxorna ska hinna träda i kraft vid årsskiftet 2014/2015 bör fullmäktige fatta beslut i
november. Ärendet lyfts därför till kommunstyrelsens sammanträde i november, med utrymme för
komplettering på sammanträdet efter överenskommelser/ny information från medlemssamrådet
den 6/11.
Det noteras att styrelsen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2014-09-30, § 84, att skicka
förslag till internbudget 2015 och flerårsplan 2016-2017 till medlemskommunerna. Förslaget ska
tas upp på medlemssamråd. I förslaget till internbudget 2015 och flerårsplan 2016-2017 är
intäkterna uppräknade enligt taxeförslaget.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-14, § 130, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen i november utan eget förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fattade 2014-11-10, § 161, följande beslut: Ärendet tas upp vid
kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 161
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-10-14, § 130
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Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-13, § 147
Styrelsen för Söderåsens miljöförbunds protokoll 2014-04-01, § 36, samt 2014-08-14, § 73

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Oförändrad taxa.
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: K-faktorn höjs från 730 kr till 800 kr under förutsättning att de andra
medlemskommunerna fattar samma beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp sitt eget m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordförande tar därefter upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO)
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Dnr: 1044-2014

§ 182 Remiss: Naturvårdsstrategi för Skåne
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningens yttrande, daterat 2014-10-30, antas som kommunstyrelsens eget med
följande tillägg: a) Möjligheten att skapa en ökad biologisk mångfald i kombination med ett
utökat näringsliv och fler bostäder bör belysas närmare i dokumentet. b) Frågan om den
biologiska mångfalden kan skapa nya affärsmöjligheter för lokala företag bör belysas. c)
Vikten av att i myndighetsutövning ha en både tidig och aktiv dialog med berörda markägare
bör framhållas i strategin.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har översänt Naturvårdsstrategi för Skåne på remiss. I det regionala
åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2012-2016 – Skånska åtgärder för miljön – ingår som
en prioriterad åtgärd att ta fram en naturvårdsstrategi för Skåne. Strategin tas fram för att få en
samlad bild av vilka arbetssätt som behöver användas för att nå miljömålen samt att få de
aktörer som berörs att arbeta åt samma håll.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-10-14, § 127, att ta upp ärendet för beslut på nästa
samhällsbyggnadsutskott.
Kommunförvaltningen har skrivit ett yttrande, daterat 2014-10-30. I yttrandet konstateras bl.a. att
naturvårdsstrategin är ett gediget kunskapsdokument om var den biologiska mångfalden
finns i Skåne och hur vi kan arbeta för att hejda förlusten av den. Kommunen understryker att det
är viktigt att öka tillgängligheten till naturen samt att arbeta med skolor och ungdomsorganisationer så att denna generation får förståelse för hur viktiga naturens ekosystemtjänster
är för människans överlevnad och välbefinnande.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2014-11-12, § 147, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Förvaltningens yttrande, daterat 2014-10-30, antas som kommunstyrelsens eget.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-11-12, § 147
Förvaltningens yttrande, daterat 2014-10-30
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-10-14, § 127
Remiss från länsstyrelsen i Skåne län, 2014-09-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Linda Lindberg

Justerare

Utdragsbestyrkande
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(SD), Teddy Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD): Förvaltningens yttrande, daterat 2014-10-30,
antas som kommunstyrelsens eget med följande tillägg: 1. Möjligheten att skapa en ökad
biologisk mångfald i kombination med ett utökat näringsliv och fler bostäder bör belysas närmare
i dokumentet. 2. Frågan om den biologiska mångfalden kan skapa nya affärsmöjligheter för
lokala företag bör belysas. 3. Vikten av att i myndighetsutövning ha en både tidig och aktiv dialog
med berörda markägare bör framhållas i strategin.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MSDG, CLG)

Justerare
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Dnr: 11-2014

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-01,
daterad 2014-11-19.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

