Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(8)

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 – 18.15

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), förste vice ordförande
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C)
Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Håkan Andersson (C), §§ 105-106, 108. Agneta Lenander (V) tjg ers för
Håkan Andersson (C), § 107.
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Linn Alenius Wallin (FI), tjg ers för Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Marie Irbladh (C)
Lennart Pettersson (C)
Karl-Erik Kruse (S)
Agneta Lenander (V), § 105-106, 108

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, tf kommunchef
Sara Månsson, nämndsekreterare
Christer Laurell (C), 2:e vice ordförande
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Utses att justera

Krister Olsson

Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

2017-06-21, kl 14.00, Kommunledningskontoret
§§ 105 - 108

Sekreterare
Sara Månsson

Ordförande
Birgitta Jönsson (S)

Justerare
Krister Olsson (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret

Underskrift
Sara Månsson
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§ 105 Beslutad ärendelista
§ 106 Information................................................................................................. 4
§ 107 Årsredovisning 2016 för Söderåsens miljöförbund – revisionsanmärkning
respektive beslut om ansvarsfrihet............................................................ 5
§ 108 Ändring av valdistrikt ................................................................................. 8
Ärende § 106 läggs till på sammanträdet.
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Dnr -

§ 106 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
T.f. kommunchef Kerstin Lingebrant informerar om en artikel i dagens tidning.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr. KS 50-2017

§ 107 Årsredovisning 2016 för Söderåsens miljöförbund
– revisionsanmärkning respektive beslut om
ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige delar revisionens uppfattning var gäller den
framställda anmärkningen mot direktionen, mot bakgrund av vad som
framkommit av revisionsberättelse och granskningsrapport från EY,
samt av kommunfullmäktiges presidiums motivering.
2. Dåvarande ordföranden i direktionen, Marianne Zackrisson, beviljas inte
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, mot bakgrund av vad som
framkommit av revisionsberättelse och granskningsrapport från EY,
samt av kommunfullmäktiges presidiums motivering.
3. Övriga ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
4. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2016 godkännes.
5. Kommunstyrelsen uppdras kontakta övriga kommuner i Söderåsens
Miljöförbund för dialog om reglering av balanskravsresultatet på 2 972
tkr. Grunden för dialogen är att skattekollektivet bör stå för hela
regleringen.

Ej deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) deltar inte i
beslutet avseende punkt 3.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar
sig mot beslutet att avslå Teddy Nilssons m.fl. tilläggsyrkande till förmån för
bifall till Teddy Nilssons tilläggsyrkande avseende punkt 6.

Sammanfattning av ärendet
I revisionsberättelsen avseende Söderåsens Miljöförbund år 2016 avstyrker
revisorerna respektive medlemskommuns fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet
för dåvarande ordförande, Marianne Zackrisson. Revisorerna tillstyrker i övrigt
att respektive medlemskommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen.
Fullmäktige ska enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen årligen pröva om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Fullmäktige ska fatta sitt beslut i
ansvarsfrågan före utgången av juni månad.
Om revisorerna enligt 9 kap. 17 § riktat anmärkning mot en nämnd eller en
fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska
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fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktiges
sida.
Av 5 kap. 31 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska inhämta förklaringar
till de anmärkningar som framställts i revisionsberättelsen och revisorernas
uttalande att ansvarsfrihet inte beviljas.
Direktionen och avgångna ledamöter och ersättare har beretts möjlighet att
avge förklaring senast den 30 maj 2017.
Arbetsutskottet fattade 2017-05-02, § 51, följande beslut: Torbjörn Ekelund (L)
får i uppdrag att initiera ett ärende hos direktionen för Söderåsens Miljöförbund,
där direktionen ombeds ta fram en rekommendation, huruvida
medlemskommunerna bör göra en åtalsanmälan eller ej.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2016
noteras. 2) Dåvarande ordförande i direktion, Marianne Zackrisson, beviljas inte
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 3) Övriga ledamöter i direktionen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen fattade 2017-06-01, § 99 följande beslut: 1) Informationen
noteras.
Nu föreligger också protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2017-05-16, § 48,
där kommunerna föreslås fatta följande beslut: Balanskravunderskottet för 2016
ska inte återställas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums förslagsskrivelse, daterad 2017-06-07
Söderåsens Miljöförbunds protokoll 2017-05-16, § 48
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-02, § 51
Revisionsberättelse avseende Söderåsens Miljöförbund år 2016
Direktionens beslut 2017-03-14, § 20
Årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund 2016
Yttande inkommet 2017-05-16
Yttrande inkommet 2017-05-16
Yttrande inkommet 2017-05-22
Yttrande inkommet 2017-05-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönnson (C), Torbjörn Ekelund (L), Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson
(SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD): 1. Kommunfullmäktige
delar revisionens uppfattning var gäller den framställda anmärkningen mot
direktionen, mot bakgrund av vad som framkommit av revisionsberättelse och
granskningsrapport från EY, samt av kommunfullmäktiges presidiums
motivering. 2. Dåvarande ordföranden i direktionen, Marianne Zackrisson,
beviljas inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016, mot bakgrund av vad som
framkommit av revisionsberättelse och granskningsrapport från EY, samt av
kommunfullmäktiges presidiums motivering. 4. Söderåsens Miljöförbunds
årsredovisning för 2016 godkännes.
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Fredrik Jönnson (C), Torbjörn Ekelund (L) och Birgitta Jönsson (S): 3. Övriga
ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
Fredrik Jönnson (C): 5. Kommunstyrelsen uppdras kontakta övriga kommuner i
Söderåsens Miljöförbund för dialog om reglering av balanskravsresultatet på 2
972 tkr. Grunden för dialogen är att skattekollektivet bör stå för hela
regleringen.
Torbjörn Ekelund (L), Birgitta Jönsson (S), Agneta Lenander (V), Teddy Nilsson
(SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD): Bifall till Fredrik Jönssons
förslag till beslut.
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid Ekström (SD): 6.
Kommunstyrelsen ska föreslå Svalövs kommunfullmäktige att besluta att
Svalövs kommun ska göra en åtalsanmälan riktad mot miljöförbundets förra
ordförande Marianne Zackrisson.
Torbjörn Ekelund (L): Avslag till Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons m.fl. förslag till beslut avseende
punkterna 1, 2 och 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Ordförande tar därefter upp Fredrik Jönssons m.fl. förslag till beslut avseende
punkt 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordförande tar därefter upp Fredrik Jönssons m.fl. förslag till beslut och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordföranden tar slutligen upp Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut och finner
att kommstyrelsen avslår det.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Håkan Andersson (C) i handläggningen i detta
ärende.
Protokollet ska skickas till:
Berörda förtroendevalda
Söderåsens Miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
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Dnr KS 176-2017, VN 2-2017

§ 108 Ändring av valdistrikt
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Valdistrikten Konga-Ask och Röstånga slås samman och får namnet
Röstånga – Konga-Ask
2. Valdistrikten Tågarp och Billeberga slåss samman och får namnet
Billeberga - Tågarp

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagens bestämmelse ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Valmyndigheten har tagit fram statistik över röstberättigade per
den 1 mars 2017. Denna visar att de distrikt som ligger under 1 000
röstdeltagare är Tågarp som har 720 röstberättigade, Konga-Ask med 641
röstberättigade samt Röstånga som har 811 röstberättigade.
Inför valet i september 2018 föreslås därför att vissa ändringar av
valdistriktsindelningen görs i enlighet med vallagens bestämmelser. Enligt
förslaget ska kommunen bestå av 6 valdistrikt enligt följande: Tågarp –
Billeberga, Konga-Ask – Röstånga, Kågeröd – Stenestad, Svalöv Norra, Svalöv
Södra och Teckomatorp – Norrvidinge.
Valnämnden föreslog 2017-05-11, § 2, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valdistrikten Konga-Ask och
Röstånga slås samman och får namnet Röstånga – Konga-Ask. 2) Valdistrikten
Tågarp och Billeberga slåss samman och får namnet Billeberga - Tågarp

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2017-05-11, § 2
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-05-03
Karta över nuvarande valdistriktsindelning i Svalövs kommun
Karta över förslag på ny valdistriktsindelning i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1. Valdistrikten Konga-Ask och Röstånga slås samman
och får namnet Röstånga – Konga-Ask. 2.Valdistrikten Tågarp och Billeberga
slåss samman och får namnet Billeberga – Tågarp.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Birgitta Jönssons förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (SAMA)
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