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Fredrik Jönsson (C)
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Anette Hallberg (S)
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Sara Billquist-Selberg (L)

Övriga deltagare
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Justeringens tid
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Justerade
paragrafer

Eva Olofsson (C)
2016-10-15, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 164 - 180

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Birgitta Jönsson (S)

Justerare
Eva Olofsson (C)
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Dnr -

§ 165 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Prel befolkningsstatistik per 2016-08-31 (Dnr 158-2016)
Rapport från Konsument Helsingborg för 3:e kvartalet 2016 (Dnr 230-2016)
Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Svalövs kommun den 21
september 2016 (Dnr 367-2016)
Bussförbindelser Teckomatorp – Kävlinge

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 166 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 styrelsemöte, LSR, Landskrona - Svalövs Renhållnings AB, 201610-11
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2016-10-04
Ny version av protokoll från Samarbetskommittén Familjen Helsingborg 5/2016
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 167 Avsägelser och 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
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Dnr 1328-2015

§ 168 Budget 2017, plan 2018 - 2019 – Skattesats
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år
2017 till 20,74 kr per skattekrona. Beslutet innebär att utdebiteringen
höjs med 0,25 kr per skattekrona

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Linda Lindbergs m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslut om Budget för 2017 och Plan 2018-2019 kommer att
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 december istället för
som tidigare planerat 14 november.
Beslut om utdebitering/skattesats måste enligt kommunallagen dock ske senast
vid kommunfullmäktiges möte i november.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Frerdik Jönssons (C), Ann
Petterssons (M), Stefan Petterssons (M), Annie Karlssons (S), Annelie
Perssons (S) och Eva Olofssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2017 till
20,74 kr per skattekrona. Beslutet innebär att utdebiteringen höjs med 0,25 kr
per skattekrona.
Linda Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD) och Ingrid Ekström (SD): Avslag på
Birgitta Jönssons m flr yrkande. Gällande skattesats bibehålls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och Linda Lindbergs m fl
yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Skatteverket
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare
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Dnr 173-2016

§ 169 Fördelning statlig ersättning nyanlända
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fördelning av bidrag från Migrationsverket, exkl ensamkommande barn,
fördelas enl principer i rapport ”Fördelning statlig ersättning för
nyanlända – Flyktingar”, daterad 2016-11-03. Fördelningen avser
verksamhetsåren 2016 och 2017.
2. Förvaltningen uppdras återkomma med en utvärdering till
kommunstyrelsen senast i februari 2018.
3. Reserverade medel i bokslut 2015, som uppgår till 7,8 mnkr, föreslås
kunna användas som buffert i 3-4 år för kostnader för ekonomiskt
bistånd. Disponering av dessa medel sker efter beslut i
ledningsgruppen. Återrapportering sker i årsredovisningen för berörda
år.
4. Förvaltningen uppdras vidare återkomma med fördelningsprinciper avs
ensamkommande barn.

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i
beslutet, punkt 3).

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.

Justerare
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Kommunförvaltningen återkommer snarast till kommunstyrelsen med ett
underlag för ett politiskt beslut.
Den kommande fördelningsmodellen föreslås gälla från och med
verksamhetsår 2016.
Kommunstyrelsen fattade 2016-10-16, § 149, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Kommunförvaltningen uppdras att återkomma senast 14 november
med ett förslag till fördelning av statlig ersättning för nyanlända.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Minela Smajlovic, Sektor
utbildning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2016-10-16, § 149
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-11
Statlig ersättning för nyanlända, daterad 2016-10-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Ann
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Fördelning av bidrag
från Migrationsverket, exkl ensamkommande barn, fördelas enl principer i
rapport ”Fördelning statlig ersättning för nyanlända – Flyktingar”, daterad 201611-03. Fördelningen avser verksamhetsåren 2016 och 2017. 2) Förvaltningen
uppdras återkomma med en utvärdering till kommunstyrelsen senast i februari
2018. 3) Reserverade medel i bokslut 2015, som uppgår till 7,8 mnkr, föreslås
kunna användas som buffert i 3-4 år för kostnader för ekonomiskt bistånd.
Disponering av dessa medel sker efter beslut i ledningsgruppen.
Återrapportering sker i årsredovisningen för berörda år. 4) Förvaltningen
uppdras vidare återkomma med fördelningsprinciper avs ensamkommande
barn.
Teddy Nilssons (SD), Linda Lindbergs (SD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: Bifall till punkterna 1), 2) och 4).

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
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Dnr: KS 375-2016, BIN 7-2016

§ 170 Delårsbokslut för bildningsnämnden 2016 ombudgetering
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. 1,2 miljoner, motsvarande överskott av budget för barn i behov av
särskilt stöd, flyttas från budget för förskola till budget för grundskola.
2. 207 200 kronor omdisponeras från verksamhet kommunledning till
verksamhet fritid avseende del av administrativ tjänst

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) deltar ej i
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en delårsuppföljning för
bildningsnämndens verksamheter. Verksamheterna visar på ett överskott för
perioden på 6,4 miljoner kr och vid årets slut beräknas ett överskott på 1,2
miljoner kr.
Bildningsnämnden fattade 2016-10-12, § 88, följande beslut: 1) Delårsbokslutet
per 31 augusti 2016 för Bildningsnämnden noteras. 2) 410 000 kr, motsvarande
överskott av budget från pedagogisk omsorg flyttas till budget för skolpeng i
förskola. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 1,2 miljoner, motsvarande överskott
av budget för barn i behov av särskilt stöd, flyttas från budget för förskola till
budget för grundskola.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-10-12, § 88
Delårsbokslut för bildningsnämnden 2016, daterad 2016-09-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Birgitta Jönssons (S) och Stefan Petterssons (M) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: 1) 1,2 miljoner, motsvarande överskott av
budget för barn i behov av särskilt stöd, flyttas från budget för förskola till
budget för grundskola. 2) 207 200 kronor omdisponeras från verksamhet
kommunledning till verksamhet fritid avseende del av administrativ tjänst.

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

Justerare
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Dnr: KS 384-2016, BIN 342-2016

§ 171 Förskola i Tågarp, Alfabo
Kommunstyrelsens beslut
1. Utbyggnaden av Alfabo godkännes.
2. Avtal skrivs med Västergård AB.

Sammanfattning av ärendet
Sedan tidigare finns förskolan Alfabo i Tågarp. Förskolan har i dag tre
avdelningar. Behovet av ytterligare förskoleplatser i området Billeberga/Tågarp
är påtagligt då det sker en inflyttning av barnfamiljer. Enligt skollagen ska
förskoleplats erbjudas inom fyra månader från det datum ansökan om
förskoleplats lämnats in. Kön till förskolorna visar att det efter årsskiftet blir svårt
att hålla garantitiden, de fyra månaderna, i området. Också i kommunens övriga
förskolor är det svårt att kunna erbjuda plats inom fyra månader.
Förvaltningen presenterade i april 2016 en prognos över lokalbehov av
förskolor och skolor 2016-2025. Förvaltningen ser att det behov området har av
förskoleplatser överensstämmer med prognosen.
Byggherrarna Lars Håkansson och Per-Olof Jönsson presenterade sin plan på
tillbyggnad av förskolan Alfabo för bildningsnämnden den 22 augusti 2016.
Tillbyggnaden innebär en utökning med två avdelningar. En kostnadsberäkning
är ännu inte gjord.
Bildningsnämnden fattade 2016-10-12, § 92, följande beslut: 1) Nämnden
fastställer att det finns behov av en utbyggnad. 2) Nämnden uppdrar åt
förvaltningen att fortsätta planering av förskolan och att ta fram
kostnadsuppgifter. 3) Nämnden meddelar kommunstyrelsen behovet av
utbyggnad, och ber att få låta förvaltningen återkomma med budgetäskande när
kostnadsberäkning föreligger inom kort.
Av tjänsteskrivelse, daterad 2016-10-12, ang kostnadsberäkning, framgår
följande: ”Hyran för befintlig förskola i Tågarp, Alfabo, är 140 391 kr/månad,
1 684 692 kr/år. Förskolan har idag tre avdelningar.
Förslaget är att förskolan ska byggas ut med två avdelningar och att utemiljön
ska öka. Kvadratmeterantal för inne- och utemiljö är ännu inte presenterat.
Planering av förskolans lokaler är gjord tillsammans med personal och ledning
för förskolan.
I det nya priset ingår värme, utvändig skötsel/snöröjning och gräsklippning,
försäkring av byggnaden, drift av ventilation, larm och data, invändig skötsel för
service av fasta inventarier, el och vatten, sophantering.
Hyresvärden önskar ett nytt 20-årigt avtal för hela förskolan med fem
avdelningar.
Ny totalhyra blir 241 250 kr/månad, 2 895 000 kr/år.

Justerare
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Ökad hyra för förskolan blir 1 210 308 kr/år.
Förskolan behöver inredning och detta beräknas kosta 400 000 kr –
investering.”
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf utbildningschef Roland
Tufvesson.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-10-12, § 92

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Birgitta Jönsson
(S), Charlotta Eldh (MP), Ann Pettersson (M), Annie Karlsson (S), Linda
Lindberg (SD), Stefan Pettersson (M) och Ingrid Ekström (SD): 1) Utbyggnaden
av Alfabo godkännes. 2) Avtal skrivs med Västergård AB.

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

Justerare
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Dnr: KS 1163-2012, SBN 119-2016

§ 172 Naturvårdsprogram – antagande
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras se över dokumentet med hänsyn till inkomna
yttranden.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsutskottet fick 2013 ekonomiskt bidrag från LONA,
Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, för att ta fram ett
naturvårdsprogram för Svalövs kommun.
Syftet med naturvårdsprogrammet är att;
-

beskriva värdefulla natur- och kulturmiljöer i Svalövs kommun

-

vårda, skydda och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer på
landsbygden och i tätorterna

-

vara ett kunskapsunderlag i den fysiska planeringen, vid exploatering,
bygglovsärende och vid miljökonsekvensbeskrivningar.

-

vara ett kunskapsunderlag för förskola och skolans uteundervisning.

-

visa kommuninvånarna och besöksnäringen var man hittar värdefulla
natur- och kulturmiljöer.

-

öka och sprida kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster,
grönstruktur och landskapskonventionen.

Programmet består av två delar.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-08-23, § 111, följande beslut:
Naturvårdsprogram för Svalövs kommun, del 1 och 2, godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Naturvårdsprogram för Svalövs kommun antas.
Vid sammanträdet med kommunstyrelsen 2016-09-12 lämnades en
redogörelse av kommunekolog Charlotte Lundberg.
Kommunstyrelsen fattade 2016-09-12, § 132, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Ärendet remitteras till de i kommunfullmäktige representerade
partierna. Yttrande ska vara kommunförvaltningen tillhanda senast 2016-10-28.

Beslutsunderlag
Synpunkter från Feministiskt initiativ, daterade 2016-10-19
Synpunkter från Kristdemokraterna, daterade 2016-10-19
Synpunkter från Miljöpartiet, daterade 2016-10-12
Synpunkter från Centerpartiet, daterade 2016-09-09
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 136
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-08-23, § 111

Justerare
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-08-15
Förslag till naturvårdsprogram, del 1 och 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn
Ekelund (L) och Ann Pettersson (M): 1) Förvaltningen uppdras se över
dokumentet med hänsyn till inkomna yttranden.

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

Justerare
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Dnr: KS 378-2016, SBN 369-2016

§ 173 Köp av Södra Svalöv 16:1, Persbo
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tilläggsanslag för 2016 beviljas om 480 000 kronor för köp av
fastigheten Södra Svalöv 16:1.

Sammanfattning av ärendet
AB SvalövsLokaler som är nuvarande ägaren av fastigheten Södra Svalöv 16:1
har erbjudit kommunen att förvärva fastigheten.
Fastigheten ligger i ett centralt läge och beroende på hur detaljutformningen
görs av blivande stationsområdet i Svalöv med p-platser, bussangöring m.m.
kan kommunen behöva rådighet över fastigheten Södra Svalöv 16:1.
För att genomföra affären behöver medel för köpet äskas. Budet för fastigheten
ligger på 480 000 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-10-25, § 157, följande beslut: 1)
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering, uppdras
förvaltningen att köpa fastigheten Södra Svalöv 16:1. 2) Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna samtliga handlingar i ärendet.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Tilläggsanslag för 2016 beviljas om 480 000 kronor för köp
av fastigheten Södra Svalöv 16:1.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-10-25, § 157
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C), Linda
Lindbergs (SD), Teddy Nilssons (SD), Stefan Petterssons (M) och Annie
Karlssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Tilläggsanslag för 2016
beviljas om 480 000 kronor för köp av fastigheten Södra Svalöv 16:1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN, JBN, AAN)

Justerare
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Dnr: KS 379-2016, SBN 373-2016

§ 174 Justeringar i VA-taxa för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 regleras enligt gällande
indexbestämmelser.
2. Avgifterna i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt förslaget
i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14 med tillhörande
bilaga från NSVA.
3. Förändringarna gäller från och med 2017-01-01.

Sammanfattning av ärendet
NSVA har tagit fram förslag till korrigeringar i kommunens VA-taxa enligt
följande:
•

Anläggningsavgifter (bilaga 1): regleras med entreprenadprisindex
enligt § 10 i gällande VA-taxa. Totalt 0,47 %. Nuvarande
entreprenadindex är 107,9 (maj 2016)

•

Brukningsavgifter (bilaga 2) och övriga VA-avgifter (bilaga 3): regleras
med konsumentprisindex enligt § 22 i gällande VA-taxa. Totalt 0,6 %.
Nuvarande konsumentprisindex är 316,21 (maj 2016)

•

Gällande övriga VA-avgifter (bilaga 3) regleras vissa avgifter för att
överensstämma bättre med verkligt självkostnadspris och dagens
förutsättningar.

•

I taxetexten föreslås förändringar i följande paragrafer, § 10, § 14.6, §
14.7, § 18, § 18.1, § 18.3 och § 23 för att överensstämma bättre med
dagens förutsättningar.

Förslaget till förändringar specificeras ytterligare i bilaga från NSVA. Förslaget
till förändringar avseende de delar som inte är indexreglerade är detsamma för
alla kommuner som är med i NSVA.
Förändringarna föreslås träda i kraft från och med 2017-01-01.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-10-25, § 161, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Avgifterna i VA-taxans
taxebilaga 1, 2 och 3 regleras enligt gällande indexbestämmelser. 2) Avgifterna
i bilaga 3 regleras och taxetexterna korrigeras enligt förslaget i förvaltningens
förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14 med tillhörande bilaga från NSVA. 3)
Förändringarna gäller från och med 2017-01-01.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-10-25, § 161
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-10-14 inkl bilaga från NSVA
Förslag till VA-taxa 2017
Förslag till taxebilagor 1-3

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1, 2 och 3 regleras
enligt gällande indexbestämmelser. 2) Avgifterna i bilaga 3 regleras och
taxetexterna korrigeras enligt förslaget i förvaltningens förslagsskrivelse,
daterad 2016-10-14 med tillhörande bilaga från NSVA. 3) Förändringarna gäller
från och med 2017-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, EMTO, AAN)
NSVA (efter beslut i KF)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 382-2016

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2014-11-10, § 171, beslut om rätten att underteckna
handlingar som binder kommunstyrelsen ekonomiskt, skuld- och
borgensförbindelser vid upptagande av lån och tecknade av borgen m fl
handlingar.
Arbetsutskottet föreslog 2016-10-31, § 103, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Viktiga handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder
kommunen ekonomiskt – skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av
kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, vid förhinder för denne,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Olof Röstin i förekommande fall med
kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Jönsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Olof
Röstin bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av antingen
ekonomichef Jan Bengtsson eller ekonom Annika Andersson å
kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån
respektive tecknande av borgen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31, 103
Kommunstyrelsens protokoll daterat 2014-11-10, § 171

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAN, JBN, LELE, IATE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 765-2015

§ 176 Motion, E-körjournaler
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
arbetsutskotts yttrande.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Teddy Nilssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) inkom med en motion 2015-06-12,
där de föreslår att: Svalövs kommunfullmäktige ger uppdraget till berört organ
att utreda på vilket vis det snabbast skulle kunna gå att få dessa så kallade ekörjournaler på plats i våra fordon.
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar där hon bland annat skriver
att Svalövs kommun har startat ett arbete med att utreda möjligheten, med att
en person ska bli fordonssamordnare för de kommunala fordonen. När denna
utredning är klar och om man kommer fram till att, en person ska vara ansvarig
för kommunens fordon, då kan man eventuellt ge den personen i uppdrag att se
över möjligheten med e-körjournaler, i kommunens fordon.
Kommunstyrelsens ordförande anser motionen besvarad med hänsvisning till
sitt svar.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-31, § 99, följande beslut: 1) Utskottet antar
ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31, § 99
Svar ifrån kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-10-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 115
Motion ifrån Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD), inkommen 2015-0612

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget och Teddy Nilssons yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD)

Justerare
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Dnr 882-2015

§ 177 Motion, Utredning av kostnad för avskaffande av
karensdag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses avslagen med hänvisning till kommunstyrelsens
arbetsutskotts yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Agneta Lenander (V) föreslår i en motion daterad 2015-06-15 att: 1. Det tillsätts
en utredning vad den faktiska kostnaden blir för sjuknärvaro. 2. Det tillsätts en
utredning vad det skulle innebära att avskaffa karensdag för kommunanställda
som arbetar med människor, exempelvis förskola, äldreboende, LSS
verksamhet. 3. Vi genomför ett försök med avskaffande av karensdag på utvald
kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar där hon bland annat skriver
att ersättning och villkor under sjuklöneperioder regleras i lagen om sjuklön
1991:1047. Lagen är tvingande till arbetstagarnas förmån.
Karensdagen är lagstadgad och att Svalövs kommun skulle avskaffa
karensdagen är inte möjligt. Detta måste i så fall drivas via de politiska partierna
i Sveriges riksdag eller även via arbetstagarorganisationerna.
Det blir därför inte aktuellt för Svalövs kommun att starta någon utredning för att
avskaffa karensdagen i Svalövs kommun, eller med att genomföra något försök
med detta i någon utvald verksamhet i Svalövs kommun.
Arbetsutskottet fattade 2016-10-31, § 100, följande beslut: 1) Utskottet antar
ordförandes skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäkitge fatta
följande beslut: 1) Motionen anses avslagen med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31, § 100
Svar ifrån kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-10-19
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-31, § 138
Motion ifrån Agneta Lenander (V), daterad 2015-06-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Ann Petterssons (M) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses avslagen med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Agneta Lenander (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 5-2016

§ 178 Motion, Vision för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens
arbetsutskotts yttrande.

Reservationer
Fredrik Jönson (C), Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell
(C), Ida Andersson (C), Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) föreslår i
en motion daterad 2016-01-03 att: 1. En process startas för att ta fram en vision
för Svalövs kommun. 2. En första rapport till Kommunfullmäktige lämnas under
2016 3. Medel avsätts för genomförandet
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar där hon bland annat skriver
att socialdemokrater, moderater och liberaler redan efter valet 2014 initierade
ett arbete för en gemensam vision för Svalövs kommun, vilket finns
dokumenterat på kommunens hemsida. Hur arbetet kommer att fortskrida, samt
omfattning och utformning på visionsarbetet är ännu inte fastlagt.
Kommunstyrelsens ordförande anser motionen besvarad med hänsvisning till
sitt svar.
Arbetsuskottet fattade 2016-10-31, § 101, följande beslut: 1) Utskottet antar
ordförandens skrivelse som sin egen.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-31, § 101
Svar ifrån kommunstyrelsens ordförande, daterat 2016-10-24
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-25, § 13
Motion ifrån Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C),
Christer Laurell (C), Ida Torkar Andersson (C) och Marie Irbladh (C), daterad
2016-01-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Fredrik Jönssons yrkanden och
finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Olofsson (C), Christer Laurell (C), Ida Andersson (C),
Marie Irbladh (C), Håkan Andersson (C)

Justerare
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Dnr: KS 597-2015, BIN 5-2015

§ 179 Utbyggnad av Svalöfs gymnasium
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner det preliminära hyresavtalet med AB
Svalövs lokaler för Svalöfs gymnasium.
2.

Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens utbildningsutskott noterade 2016-02-16, § 5, en första
information i ärendet.
Utskottet fattade därefter 2015-04-20, § 34, följande beslut: 1) Planeringen av
utbyggnaden för Svalöfs gymnasium godkänns. 2) Kommunförvaltningen
uppdras att ge i uppdrag till AB SvalövsLokaler att återkomma med beräknad
kostnad för utbyggnaden.
På bildningsnämndens sammanträde 2016-09-22, § 78, redovisades planerad
ny- och ombyggnad av Svalöfs gymnasium och informationen noterades.
AB SvalövsLokaler uppskattar ökningen av hyran till 2,3 miljoner kr per år
inklusive konstnärlig utsmyckning. Avskrivningstiden är 33 år.
Av tjänsteskrivelsen i ärendet framgår bl a följande: Den ökade hyreskostnaden
ska finansieras av högre programpris för berörda program. Hyresökningen
gäller 2018 och framåt. Utifrån en beräkning av antalet elever läsåret
2016/2017 blir den ökade kostnaden per program och elev 7 931 kr. Om
beräkningen görs för de program som ska använda lokalerna blir ökningen
mellan 1 586 kr och 10 310 kr per elev och program.
Priset för ett gymnasieprogram räknas utifrån faktiska budgeterade kostnader
och dessa beslutas senast december månad varje år. Programpriserna på
Svalöfs gymnasium kan jämföras med riksprislistan och för alla program utom
ett har Svalöfs gymnasium lägre pris. Riksprislistan är dock endast ett medeltal
av alla programpriser i landet.
Behovet av nya lokaler på Svalöfs gymnasium är stort. Personalens och
elevernas arbetsmiljö behöver förbättras. Skolan har innevarande läsår fler
elever än någonsin tidigare. Bristen på lokaler löses tack vare god planering.
Skolan har utvecklat ett arbetssätt där arbetslagen har stort ansvar för
planering, genomförande av undervisning och ett gemensamt ansvar för alla
elever. Om en ny- och ombyggnad inte sker på Svalöfs gymnasium kan det
innebära att det goda ryktet och den positiva utvecklingen av skolan inte
fortsätter
Bildningsnämnden fattade 2016-10-12, § 95, följande beslut: 1)
Bildningsnämnden godkänner ny- och ombyggnad av Svalöfs gymnasium
under förutsättning att KS godkänner hyresavtalet.
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Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen godkänner det preliminära hyresavtal med AB Svalövs
lokaler för Svalöfs gymnasium.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf utbildningschef Roland
Tufvesson.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2016-10-12, § 95
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-09-30
Bildningsnämndens protokoll 2016-09-22, § 78
Förslag ombyggnad/tillbyggnad Svalöfs gymnasium Felestad, daterad 2016-0520
Information om Svalöfs gymnasium, daterad 2016-09-22
Utbildningsutskottets protokoll 2015-04-20, § 34
Utbildningsutskottets protokoll 2015-02-16, § 8

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (S) och Linda
Lindberg (SD): 1) Kommunstyrelsen godkänner det preliminära hyresavtalet
med AB Svalövs lokaler för Svalöfs gymnasium. 2) Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (RTN, KET, JBN, AAN)
AB SvalövsLokaler

Justerare
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Dnr 1481-2015

§ 180 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkännes.

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)
--Efter avslutat sammanträde uppvaktar ordföranden Birgitta Jönsson Teddy Nilsson med anledning av
kommande högtidsdag.
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Utdragsbestyrkande

28(28)

