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Dnr -

§ 45 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Fabrikschef Nina Tidén informerar om Barry Callebaut.
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om 1) Flyttningar för Svalövs
kommun 2016 (Dnr 93-2017), 2) Befolkningsstatistik per januari 2017
(Dnr 94-2017), 3) Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030
(Dnr 92-2017) samt 4) Befolkningsprognos för planeringsområden i
Svalövs kommun 2017-2030 (Dnr 92-2017),
c) Rapport från Konsument Helsingborg för 4:e kvartalet 2016 (Dnr 2302016)
d) Samråd budget 2018 Söderåsens miljöförbund (Dnr 113-2017)

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27
Protokoll, Direktionen för Medelpunkten 2017-02-28, § 1-3, 5-10.
Protokoll från sammanträde med valberedningen enligt 2014 års konsortialavtal
samt särskild arbetsordning, 2016-04-14
Protokoll från Sydvatten 2017-03-02
Protokoll från Finsam 2017-01-13
Protokoll från Finsam 2017-03-06
LSR Landskrona-Svalöv Renhållning AB - Protokoll från styrelsesammanträde
2017-02-20
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktions sammanträde 2017-02-14
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 37-2017

§ 47 Årsredovisning 2016 för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen för Svalövs kommun 2016 överlämnas till revisionen
och kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt årsredovisning 2016 för Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Svalövs kommun 2016, daterad 2017-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M): 1) Årsredovisningen för Svalövs
kommun 2016 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 46-2017

§ 48 Årsredovisning 2016 - AB SvalövsBostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2016 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2016 för AB SvalövsBostäder.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB
SvalövsBostäders årsredovisning för år 2016 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 3)
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande vad gäller beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna yrkanden vad gäller beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 47-2017

§ 49 Årsredovisning 2016 - AB SvalövsLokaler
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2016 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2016 för AB SvalövsLokaler.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB
SvalövsLokalers årsredovisning för år 2016 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 3)Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande vad gäller beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna yrkanden vad gäller beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 48-2017

§ 50 Årsredovisning 2016 - LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2016
noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2016 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings
AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) LSR Landskrona
Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2016 noteras. 2) Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen
och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande vad gäller beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna yrkanden vad gäller beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 49-2017

§ 51 Årsredovisning 2016 – NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år
2016 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2016 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M): 1) Den verksamhet som bedrivits av
aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
årsredovisning för år 2016 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande vad gäller beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden vad gäller beslut
i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50-2017

§ 52 Årsredovisning 2016 - Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2016.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde
den 15 maj 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 53-2017

§ 53 Årsredovisning 2016 - Kommuninvest ek för
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2015 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i
Sverige AB för år 2016.

Beslutsunderlag
Kommuninvest ek för årsredovisning 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2015
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommuninvest ek för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 55-2017

§ 54 Årsredovisning 2016 - Landskrona Svalöv Kävlinge
gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år
2016 noteras.
2. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
för år 2016.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund 2016.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Landskrona
Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år 2016 noteras. 2)
Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
Landskrona kommun
Kävlinge kommun
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 56-2017

§ 55 Årsredovisning 2016 – Samordningsförbundet
Finsam Landskrona - Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning för
år 2016 noteras.
2. Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Samordningsförbundet Finsam Landskrona
Svalöv för år 2016.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning för år 2016
noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 54-2017

§ 56 Årsredovisning 2016 – Kommunförbundet
Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2016 noteras.
2. Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2016.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Kommunförbundet Medelpunkten 2016.

Beslutsunderlag
Kommunförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2016 noteras. 2)
Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2017

§ 57 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per
den sista februari 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den 28 februari 2017
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsens verksamhet per den sista februari 2017. Perioden visar på
ett positivt resultat med 1 429 000 kr och prognosen för 2017 visar på ett
överskott på 843 000 kr.
Arbetsutskottet föreslog 2017-03-27, § 34, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den 28 februari 2017
noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20, § 34
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista februari 2017,
daterad 2017-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ekonomisk
uppföljning för kommunstyrelsen per den 28 februari 2017 noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2017

§ 58 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per
den sista februari 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den 28 februari 2017
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för Svalövs
kommun per den sista februari 2017.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista februari 2017,
daterad 2017-03-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den 28
februari 2017 noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 117-2017

§ 59 Teckning av likvidkonton inom ekonomienheten
Kommunstyrelsens beslut
1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2014-06-02, § 103, bemyndigas Jan Bengtsson, Annika Andersson, Elham Tizno, Mari-Anne
Kristensen, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Lena Nilsson, Annika
Olsson och Ingela Kilemar att två i förening underteckna kommunens
egna checkar samt verkställa underskrift för uttag på kommunens
bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt erhållna
bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar, postanvisningar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel
utan skall insättas på kommunens bankkonto.
2. Annika Andersson, Lena Nilsson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att var för sig kvittera upptagna avgifter enligt särskild längd
eller liknande samt postförskott samt övriga kontanta inbetalningar
under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter
användes
3. Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2012-05-14 § 94 medges rätt
för Annika Olsson, Ingela Kilemar, Lena Nilsson och Annika Andersson,
att besluta i ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även
anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och
kronofogde (allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning,
införsel, utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m.m.).
4. Samtliga bemyndiganden gäller fr.o.m. 2017-05-01.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen korrigerar gällande beslut om
firmateckning för in- och utbetalningar samt för delegation, indrivning av
fordringar. Förslaget föranleds av personalförändringar i ett fall (Katrin Nilsson)
samt två fall av ändringar efternamn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad
2017-03-30
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 103
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 94
Kommunstyrelsens protokoll 2011-12-05, § 201.
Kommunstyrelsens protokoll 2007-09-10, § 191.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2014-06-02,
§ 103, bemyndigas Jan Bengtsson, Annika Andersson, Elham Tizno, Mari-Anne
Kristensen, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Lena Nilsson, Annika Olsson och
Ingela Kilemar att två i förening underteckna kommunens egna checkar samt
verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att
främmande checkar samt erhållna bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar,
postanvisningar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas
som betalningsmedel utan skall insättas på kommunens bankkonto. 2) Annika
Andersson, Lena Nilsson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att
var för sig kvittera upptagna avgifter enligt särskild längd eller liknande samt
postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i
fortlöpande följd numrerade reversalblanketter användes 3) Med ändring av
kommunstyrelsens beslut, 2012-05-14 § 94 medges rätt för Annika Olsson,
Ingela Kilemar, Lena Nilsson och Annika Andersson, att besluta i ärenden
rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande och
bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav,
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande av beslut
om stämpelavgift m.m.). 4) Samtliga bemyndiganden gäller fr.o.m. 2017-05-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MAZO, AAN, EMTO, KANN, IKR, MEKN, LNN, AAON)
Ajournering 15.10 – 15.25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21-2017

§ 60 Partistöd 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 84 139 kr.
2. Moderaterna beviljas partistöd med 58 964 kr.
3. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 100 923 kr.
4. Centerpartiet beviljas partistöd med 75 747 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl a följande: ” Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.”
Ansökan om partistöd 2017 har inkommit ifrån Sverigedemokraterna,
Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ytterligare komplettering
av ansökan inväntas från Moderaterna.
Arbetsutskottet föreslog 2017-03-27, § 38, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut 1) Sverigedemokraterna beviljas
partistöd med 84 139 kr. 2) Moderaterna beviljas partistöd med 58 964 kr. 3)
Socialdemokraterna beviljas partistöd med 100 923 kr. 4) Centerpartiet beviljas
partistöd med 75 747 kr.

Beslutsunderlag
Komplettering av ansökan om partistöd från Moderaterna, inkommen 2017-0407
Komplettering av ansökan om partistöd från Socialdemokraterna, inkommen
2017-03-28 och 2017-04-07
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20, § 38
Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, inkommen 2017-02-24.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(38)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-10

Ansökan om partistöd från Moderaterna, inkommen 2017-03-13.
Ansökan om partistöd från Socialdemokraterna, inkommen 2017-03-19.
Ansökan om partistöd från Centerpartiet, inkommen 2017-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 84 139 kr.
2) Moderaterna beviljas partistöd med 58 964 kr. 3) Socialdemokraterna
beviljas partistöd med 100 923 kr. 4) Centerpartiet beviljas partistöd med 75
747 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen.
Protokollet ska skickas till:
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 351-2016

§ 61 Policy för kommunal flaggning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till flaggpolicy antas att gälla från och med 201705-01.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har gett kommunförvaltningen i uppdrag att ta
fram ett förslag till flaggpolicy för kommunal flaggning.
Arbetsutskottet föreslog 2017-03-27, § 44, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut 1) Föreliggande förslag till flaggpolicy
antas att gälla från och med 2017-05-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20, § 44
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2017-03-14, § 2
Kommunförvaltningens förslag på flaggpolicy för Svalövs kommun, daterad
2017-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Ann Petterssons (M), Fredrik Jönssons
(C), Torbjörn Ekelunds (L) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till flaggpolicy antas att gälla från
och med 2017-05-01.
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD): Ärendet återremitteras. ”Vi från
Sverigedemokraterna yrkar på återremiss av policyn då det inte framgår vilka
kriterier som avgör flaggning utöver fastställda svenska flaggdagar. Det går på
intet vis att avgöra varför möjliga flaggdagar inkluderas eller exkluderats. Därför
vill vi att detta ska fastställas innan policyn beslutas.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl återremissyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, SAMA, BFG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 33-2017, BIN 29-2017, SN 8-2017, VON 10-2017

§ 62 Revisionsrapport; Granskning av rutinerna för
ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Granskningsrapporten samt överförmyndarens, bildningsnämndens,
socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i kommunen har gett PWC i uppdrag att
granska om Svalövs kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete avseende
återsökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet. Granskningen
genomfördes genom intervjuer och dokumentgranskning av rutiner och
ansökningshandlingar. Granskningen har resulterat i dokumentet
”Revisionsrapport – Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagande”. Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden,
Bildningsnämnden och Överförmyndaren har i januari 2017 mottagit rapporten
för yttrande till respektive nämnd under mars månad 2017.
I yttrandet konstateras, i likhet med PWC:s uttalande att det finns
utvecklingspotential inom samtliga verksamheter inom förvaltningen.
Granskningen av sektor social omsorg anses otillräcklig för att kommunen på
ett tillfredställande sätt ska kunna arbeta tydligt för att förbättra dessa
återsökningar. Förvaltningen ser dock för närvarande över sin organisation och
verkar aktivt för att ta fram ansvariga i verksamheten för de olika
återsökningsområdena.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Josefine Mangbo.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-03-22, § 31
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-02-16, § 9
Bildningsnämndens protokoll 2017-03-20, § 27
Överförmyndarens yttrande 2017-03-17
Yttrande över Revisionsrapport - Granskning av rutinerna för ansökan om
statlig ersättning inom flyktingmottagandet, daterat 2017-03-15
Revisionsrapport - Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning
inom flyktingmottagandet, daterad 2017-01-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Krister Olssons (S), Annelie
Perssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Granskningsrapporten samt överförmyndarens, bildningsnämndens,
socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(38)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-10

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Sara Billquist Selberg (L) inte i handläggningen av detta
ärende.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Överförmyndaren
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, RTN, LELE, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(38)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-10

Dnr KS 23-2015, SBN 46-2017, VON 17-2017

§ 63 Revidering av reglemente för vård- och
omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vård- och omsorgsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens
reglementen förändras på så sätt att ansvaret för frågor om färdtjänst
och riksfärdtjänst enligt 1 § i vård- och omsorgsnämndens reglemente
förs över till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Förändringen träder i kraft den 1 maj 2017.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med 1 § vård- och omsorgsnämndens reglemente ansvarar nämnden
för frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden har dock ingen budget för
dessa frågor utan den ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för – som också
ansvarar för infrastruktur och kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar). Att flytta
över ansvaret för frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst till
samhällsbyggnadsnämnden gör att all kollektivtrafik oavsett form samlas under
en nämnd.
Vård- och omsorgsnämnden 2017-02-26, § 9, och samhällsbyggnadsnämnden
2017-02-28, § 25 föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämndens och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen förändras på så sätt att ansvaret för
frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt 1 § i vård- och omsorgsnämndens
reglemente förs över till samhällsbyggnadsnämnden. 2) Förändringen träder i
kraft den 1 april 2017.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-02-28, § 25
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-02-16, § 9
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-21, § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 218

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Olof Röstins (M), Krister Olssons
(S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Vårdoch omsorgsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen
förändras på så sätt att ansvaret för frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst enligt
1 § i vård- och omsorgsnämndens reglemente förs över till
samhällsbyggnadsnämnden. 2) Förändringen träder i kraft den 1 maj 2017.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, CAKK, MSDG, BRG, HAHZ, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 115-2017

§ 64 Ändring av arvode för gode män för ensamkommande barn samt äskande till kompletteringsbudget
2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av förändringen av ersättning från Migrationsverket, ska
arvode fr o m 1 juli 2017 för uppdrag som god man enligt lag (2005:429)
om god man för ensamkommande barn utgå i enlighet med SKLs
rekommendationer i cirkulär 07:74 eller senare utkomna
rekommendationer.

Kommunstyrelsens beslut
2. Överför myndarens budg et utökas i samband med 2019: 500 tkr
kompl etterings budget 2017 enligt följande:
Andra hal vår et 2017: 950 tkr
2018: 1 000 tkr
2020: 250 tkr
För det fall tillströmni ngen av är enden förändr as g enom t ex förändr ade bestämmels er om gräns kontroller, får överför myndaren åter komma.
Kommunstyrels ens beslut

1. Ärendet behandlas i samband med Kompletteringsbudget I vad gäller
äskandet för 2017 och i ärendet Budget 2018, plan 2019 – 2020 vad
gäller äskandena för de åren.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har 2017-03-09 beslutat att anta ett nytt ersättningssystem för
mottagande av ensamkommande barn och unga. Det nya systemet innebär
väsentligt minskade intäkter för överförmyndaren efter 2017-07-01.
Överförmyndarens kostnader för mottagande av ensamkommande barn och
unga består främst av arvodeskostnader för gode män. En övergång till
timarvode från det idag tillämpade schablonarvodet skulle innebära
kostnadsbesparingar. Ett negativt resultat beräknas för Överförmyndaren under
andra halvåret av 2017 samt för de kommande åren på grund av förändringen i
ersättningssystemet.
Överförmyndaren föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fata
följande beslut: 1) Mot bakgrund av förändringen av ersättning från
Migrationsverket, ska arvode för uppdrag som god man enligt lag (2005:429)
om god man för ensamkommande barn utgå i enlighet med SKLs
rekommendationer i cirkulär 07:74 eller senare utkomna rekommendationer. 2)
Överförmyndarens budget utökas i samband med kompletteringsbudget 2017
enligt följande:
Andra halvåret 2017: 950 tkr
2018: 1 000 tkr
2019: 500 tkr
2020: 250 tkr
För det fall tillströmningen av ärenden förändras genom t ex förändrade
bestämmelser om gränskontroller, får överförmyndaren återkomma.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-03-22
Tjänsteskrivelse: Ändrade arvoden för gode män för ensamkommande barn,
daterad 2017-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet behandlas i samband med Kompletteringsbudget I
vad gäller äskandet för 2017 och i samband med ärendet Budget 2018, plan
2019 – 2020 vad gäller äskandena för de åren.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av
förändringen av ersättning från Migrationsverket, ska arvode fr o m den 1 juli
2017 för uppdrag som god man enligt lag (2005:429) om god man för
ensamkommande barn utgå i enlighet med SKLs rekommendationer i cirkulär
07:74 eller senare utkomna rekommendationer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande vad gäller beslut i
kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande vad gäller beslut i
kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MNVR, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 66-2017, VON 20-2017

§ 65 Äskande om tilläggsanslag - LSS
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas i samband med kompletteringsbudget I i juni månad

Sammanfattning av ärendet
Tilläggsanslaget avser resursförstärkning för omvårdnad av brukare med
intellektuella funktionsnedsättningar och autism. Inarbetad personalgrupp
(utöver ordinarie bemanning) följer med när brukaren flyttar till aktuell
gruppbostad. Från januari 2017 kopplas personalgruppen organisatoriskt till ett
objektsnummer.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2017-02-16, § 13, att ärendet skickas
vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut efter avidentifiering.
Enligt förslaget ska objektsnumret upphöra december 2017 och
resursförstärkning permanentas på aktuell gruppbostad med inriktning personer
med autism och/eller grav utvecklingsstörning. I förslaget ingår att ledningen
utreder bemanningsbehovet som behövs tillsvidare på aktuell gruppbostad,
d.v.s. från 2018. Ovanstående åtgärder är en förutsättning för att fortsätta
utvecklingen så att den enskilde säkerställs goda levnadsvillkor och att det
framgent finns kompetens att ge stöd och omvårdnad även för andra brukare i
målgruppen med omfattande behov, som kan komma att erbjudas beslut om §
9:9 (LSS-gruppbostad).
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-02-16, § 13, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Tilläggsanslag med 2 392
tkr, knutet organisatoriskt till ett särskilt objektsnummer som kopplas till aktuell
gruppbostad 2017-01-01 – 2017-12-31, bifalles.

Beslutsunderlag
Reviderad förslagsskrivelse, daterad 2017-03-29
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-02-16, § 13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Annelie Persson (S), Ingrid Ekström (SD), Håkan
Andersson (C), Eva Olofsson (C) och Fredrik Jönsson (C): Ärendet behandlas i
samband med kompletteringsbudget I i juni månad 2017.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 509-2013, SBN 283-2016

§ 66 Detaljplan för Kågeröd 15:1 m.fl. (centrum)
Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till detaljplan för Kågeröd 15:1 ”Centrum” antas.

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

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av förtätning med bl.a. blandad
bebyggelse. Förutom park, natur, boende, centrumändamål, vård och idrott
medges närmare järnvägen icke störande verksamhet.
Planförslaget har varit på plansamråd under tiden 27 maj t o m 17 juni 2013,
granskning (I) under tiden 4 mars t o m 1 april 2015 och granskning (II) 7
september t o m 5 oktober 2016.
Inkomna synpunkter har lett till ändringar och bearbetning av planförslaget.
Ändringarna redovisas i anförda kommentarer i utlåtandet. Bland större
ändringar noteras att bullerutredningen kompletterats med avseende på
ändrade uppgifter från Trafikverket.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-12-13, § 187, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till detaljplan för
Kågeröd 15:1 ”Centrum” antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-13, § 187
Förvaltningens förslagsskrivelse, 2016-11-10 inkl bilaga
Planbeskrivning med genomförande och miljöbedömning, antagandehandling
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, antagandehandling
Grundkarta redovisas på plankarta
Utlåtande, granskning II
Buller vid centrum i Kågeröd
Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista
Förstudie dagvattenhantering för Kågeröd 15:1, Svalövs kommun
Riskanalys avseende olyckor med farligt gods
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kågeröd 15:1 m.fl. i Svalövs
kommun
Eftersökning av nedgrävda tankar l Kågeröd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Inventering av nedlagd verksamhet på fastighet Kågeröd 5:77 i Svalövs
kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C) och Krister Olsson (S): 1) Förslag till
detaljplan för Kågeröd 15:1 ”Centrum” antas.
Teddy Nilsson (SD) och Linda Lindberg (SD), Ändringsyrkande: Beteckningen
BD ändras till att vara endast B samt att beteckning CBD ändras till att vara CB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl ändringsyrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSGD, LAWD, HAHZ)
Se bilaga 1 i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2016-11-10

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 114-2017, SBN 283-2016

§ 67 Medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende
Kågeröds centrum
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till medfinansieringsavtal godkänns.
2. Ekonomiska medel för byggnationen hanteras i kommande års
budgetprocesser.
3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna
handlingarna i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Medfinansieringsavtalet avser åtgärder i den statliga och kommunala
infrastrukturen i samband med genomförande av detaljplan för Kågeröd 15:1
m.fl. Åtgärdernas totalkostnad beräknas av Trafikverket vara 1,6 mkr, varav
kommunen står för 1,1 mkr och Trafikverket för 0,5 mkr.
I avtalet regleras vilka åtgärder som ska göras i Kågeröds centrum till följd av
detaljplanen och hur åtgärderna ska finansieras. I huvudsak består åtgärderna
av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Kommunen ska delfinansiera en
ombyggnation av korsningen mellan Bygatan/1231 och Böketoftavägen/väg
109 till 50 %, beräknat till 400 tkr. Detta på grund av en ökad trafikvolym pga.
byggnationen på området och att det tillkommer trafik som ska till den nya
pågatågsstationen. Trafikverket kommer finansiera beläggning av befintlig
gångbana på Bygatan med 100 %.
Resterande åtgärder, främst GC-passager över statlig väg, styr kommunen när
de ska genomföras och för dessa åtgärder finansierar kommunen 100 % av
anläggningskostnaden.
Ekonomiska medel för byggnation av åtgärderna hanteras i kommande års
budgetprocesser.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-03-28, § 43, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till
medfinansieringsavtal godkänns. 2) Ekonomiska medel för byggnationen
hanteras i kommande års budgetprocesser. 3) Samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg bemyndigas underteckna handlingarna i ärendet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-03-28, § 43
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-03-14
Förslag till medfinansieringsavtal

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD) och Ingrid
Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till
medfinansieringsavtal godkänns. 2) Ekonomiska medel för byggnationen
hanteras i kommande års budgetprocesser. 3) Samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg bemyndigas underteckna handlingarna i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN, LAWG, HAHZ) efter beslut i kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 397-2016

§ 68 Motion, Öppna upp för allmänhetens frågestund
igen på kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges
presidiums yttrande.

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

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har i en motion föreslagit följande:


Att allmänhetens frågestund återinförs så fort som möjligt.



Att allmänheten får möjlighet att ställa frågor om fullmäktiges
dagordning.



Att allmänheten får möjlighet att ställa frågor utanför dagordningen och
får de frågorna besvarade på mötet eller vid senare tillfälle.

Motionen har remitterats till kommunfullmäktiges ordförande av
kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson.
Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Kruse har i yttrande daterat 201701-26 bl.a. konstaterat att allmänhetens frågestund redan finns i
kommunfullmäktige i Svalövs kommun och att det vid frågestunderna finns
möjlighet för medborgarna att ställa frågor om all kommunal verksamhet oavsett
dagordning. Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktiges presidiums föreslog 2017-03-14, § 2, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad
med hänvisning till kommunfullmäktiges presidiums yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2017-03-14, § 2
Yttrande, daterad 2017-01-26
Remittering av motion, 2017-01-12
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2016-11-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Ann Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
kommunfullmäktiges presidiums yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Jönsson (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl och Fredrik Jönssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Olof Röstins m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 69 Motion, Utredning om tak på hela eller delar av
utomhusbadet i Röstånga
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande.

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

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C) föreslår i en
motion, daterad 2016-08-15, att de praktiska som ekonomiska förutsättningarna
för att bygga skjutbart tak över bassängerna på utomhusbadet i Röstånga
utreds.
Ordförande i bildningsnämnden har formulerat ett svar där han bl.a. skriver ”Att
en första studie i riktning mot det motionärerna föreslår är en god idé och kan
genomföras inom ramen för arbetet med det idrottspolitiska programmet. Att
utreda samtliga praktiska förutsättningar bör vänta tills underlag för avvägning
om vilken väg vi skall gå vidare, föreligger i rapporten från det idrottspolitiska
programmet. Då idén är god, men inte kan genomföras i ett steg, vilket
motionärerna föreslår, är det rimligt att anse motionen besvarad. Att bifalla
motionen skulle kraftigt fördröja arbetet med det idrottspolitiska programmet,
samt riskera att frågan om badanläggningar inte beslutas med ett
helhetsperspektiv avseende möjligheter och kostnader.”
Bildningsnämnden föreslog 2017-03-20, § 26, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med
hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2017-03-20, § 26
Svar ifrån bildningsnämndens ordförande, daterad 2017-02-06
Remittering av motion, 2016-10-25
Motion ifrån Fredrik Jönsson (C) Marie Irbladh (C) och Håkan Andersson (C),
daterad 2016-08-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses
besvarad med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen
bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds och Fredrik Jönssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (RTN, NSFV, LELE)
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 435-2016

§ 70 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 201704-10 (registrerade 2017-03-01 – 28).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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