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Dnr -

§ 126 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Bo Karlsson, Skogforsk, informerar om organisationen och dess
verksamhet.
b) Förskolechef Susanne Ahlberg, Ekdungens förskola, informerar om
genomförd kvalitetsundersökning.
c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: Befolkningsstatistik per
2017-06-30 2017 (Dnr 3-2017).
d) Ordföranden Birgitta Jönsson informerar om Årets Svalövsambassadör
(Dnr 159-2017) samt tillsättning av ny VD LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB.
e) Kommunchef Stefan Larsson lämnar information från
kommunförvaltningen.
1. Strömavbrott 2017-08-25 (tillsammans med räddningschef Eva
Lövbom)
2. Ägarmöte LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 2017-08-31
f)

Näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand informerar om
Svalövsmässan 2017-09-29 – 10-01

g) Socialchef Josefine Mangbo informerar om länsstyrelsens kommuntal
för 2017 samt sjukfrånvaro inom Sektor social omsorg.
h) SKL Cirkulär 17:42 Budgetförutsättningar för åren 2017 – 2020 (Dnr
354-2016)
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 127 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, kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-28

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 6-2017

§ 128 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:
Samtliga berörda organ
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 50-2017

§ 129 Årsredovisning 2016 – Söderåsens miljöförbund,
reglering av balanskrav
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Söderåsens miljöförbunds negativa balanskravsresultat för år 2016 om
2 972 tkr skall inte regleras, med motiveringen att det negativa
resultatet beror på synnerliga skäl. De extraordinära kostnaderna är
föranledda av avtal gällande avgångsvederlag.
Jäv
Torbjörn Ekelund (L) och J Håkan Andersson (C) deltar inte i behandlingen av
ärendet p g a jäv.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ett underskott år 2016 har medlemskommunerna att ta
ställning till hantering av balanskravsresultatet.
Arbetsutskottet föreslog 2017-08-28, § 82, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Söderåsens miljöförbunds negativa
balanskravsresultat för år 2016 om 2 972 tkr skall inte regleras, med
motiveringen att det negativa resultatet beror på synnerliga skäl. De
extraordinära kostnaderna är föranledda av avtal gällande avgångsvederlag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-28, § 82
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19, § 92
Kommunfullmäktiges i Bjuvs kommun beslut 2017-06-21, § 52
Kommunfullmäktiges i Klippans kommun beslut 2017-06-20, § 68
Kommunfullmäktiges i Perstorps kommun beslut 2017-05-31, § 36
Kommunfullmäktiges i Örkelljunga kommun beslut 2017-06-19, § 60

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Söderåsens miljöförbunds negativa balanskravsresultat för
år 2016 om 2 972 tkr skall inte regleras, med motiveringen att det negativa
resultatet beror på synnerliga skäl. De extraordinära kostnaderna är föranledda
av avtal gällande avgångsvederlag

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

Justerare
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Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MAN)

Ajournering 15.00 – 15.15
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Dnr: 3-2017

§ 130 Reviderad tidsplan för mål och budget 2018 samt
remissyttrande mål- och budget 2018 med plan 20192020
Kommunstyrelsens beslut
1. Tidplan för mål och budget 2018 med plan 2019 – 2020, enl bilaga 1,
antas.
2. Förslag till Mål och budget 2018 med plan 2019 – 2020, enl bilaga 2,
remitteras till fullmäktiges presidium, bildningsnämnden, bygg- och
räddningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
styrelsen för BT Kemi efterbehandling, valnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och överförmyndaren.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger ett behov av att reglera nämndernas remissyttrande över ärendet
Mål och budget 2018 med plan 2019-2020 för att uppfylla de tidskrav som är
reglerade i kommunallagen (SFS 1991:900, kap 8 §§ 6-7).
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen i samband med september
månads sammanträde fastställer tidsplan för remissyttrande över mål och
budget 2018 med plan 2019-2020 enligt bilaga 1.
Vidare föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen i enlighet med antagen
tidplan remitterar förslag till mål- och budget 2018 med plan 2019-2020 enligt
bilaga 2 till berörda instanser.
Arbetsutskottet fattade 2017-08-28, § 83, följande beslut: 1) Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och
ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-23
Bilaga 1, tidsplan för mål- och budget med plan 2019-2020
Bilaga 2, Svalövs kommuns ekonomiska ramar för budget 2018 plan 2019-2020
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 92
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 149

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), och Olof Röstin (M): 1) Tidplan för
mål och budget 2018 med plan 2019 – 2020, enl bilaga 1, antas.2) Förslag till
Mål och budget 2018 med plan 2019 – 2020, enl bilaga 2, remitteras till
fullmäktiges presidium, bildningsnämnden, bygg- och räddningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, styrelsen för BT Kemi

Justerare
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efterbehandling, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
överförmyndaren.
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Ingrid
Ekström (IE): Bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkande, första punkten.
Charlotta Eldh (MP): Tillägg för Ramar 201, Plan 2019 – 2020, sid 3: Stratgisk
inriktning, ny punkt: ”All kommunal verksamhet skall beakta de regionala
miljömålen”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, punkt 1), och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, punkt 2), och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Charlotta Eldhs yrkande, och finner
att kommunstyrelsen avslår det.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Linda
Lindberg (SD), Håkan Andersson (C), Ingrid Ekström (SD) och Charlotta Eldh
(MP) deltar ej i beslutet, punkt 2).
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C) och Håkan Andersson (C) deltar ej
i beslutet avs Charlotta Eldhs yrkande.

Protokollet ska skickas till:
Remittenter enl beslut
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN)

Justerare
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Dnr: 37-2012

§ 131 Utredning om gemensam organisation för
räddningstjänsten i Skåne Nordväst –
verksamhetsmässiga och ekonomiska
konsekvenser av ett inträde vad gäller de
uppgifter som inte förväntas övertas av förbundet
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2017-06-01, § 101, följande beslut: 1) Svalövs
kommun deltar i utredningen om en eventuell utvidgning av kommunalförbundet
för räddningstjänst i Skåne Nordväst. 2) Kommunförvaltningen uppdras belysa
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt inträde,
avseende de uppgifter som idag utföres inom räddningstjänsten och i
samverkan med Landskrona kommun, vad gäller t ex krisförberedelser,
säkerhetsarbete m m.
Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut är följande: Efter ett omfattande
utrednings- och samrådsförfarande kommunerna emellan, avstod Svalövs
kommun i maj 2013, genom ett beslut i kommunfullmäktige från att delta i
bildandet av ett räddningsförbund inom Skåne Nordväst. Slutligen kom
förbundet att bildas av endast tre av elva kommuner; Helsingborgs, Ängelholms
och Örkelljunga kommuner.
Under det senaste året har ärendet väcks igen. Förbundet önskar ånyo bjuda in
övriga kommuner som medlemmar i detsamma.
Familjen Helsingborgs kommundirektörsgrupp fick av styrelsen den 27 januari
2017, i uppdrag att arbeta fram ett underlag som identifierar områden där
medlemskommunerna kan samverka när det gäller allt från operativförebyggandeverksamhet, civilt försvar, trygghet, skydd av egendom,
jourfunktioner, mm. Utredningen är ett resultat av detta uppdrag.
Arbetsutskottet föreslog 2017-08-28, § 84, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-28, § 84
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 101
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 82
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-02, § 56
Utredning om utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen
Helsingborg, daterad 2017-04-12
Presentation – Räddningstjänsten Skåne nordväst, daterad 2017-04-12
Räddningstjänstens utredning gällande Tema Framtidens Räddningstjänst

Justerare
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Familjen Helsingborg, daterad 2017-04-12
Samarbetskommitténs protokoll 2017-03-31, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 623-2015

§ 132 Revidering av delegeringsordning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Punkt 1 b), Personalärenden, avseende anställning av övrig personal
upphävs per 2017-09-30. Denna typ av anställningar betraktas därefter
återigen som verkställighet.
2. Kommunförvaltningen uppdras att se över kapitlet Personalärenden i
delegeringsordningen, och inkomma med förslag på revideringar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2016-02-15, § 28, beslut om en revidering av
delegeringsordningen som innebär att varje anställningsbeslut anses vara ett
delegeringsbeslut, fattat av respektive närmast överordnad chef.
Efter ett och ett halvt år kan konstateras att informationsvärdet och
styrningseffekten av revideringen var begränsade. Efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, förslås därför att punkten upphävs.
Det finns också skäl att i övrigt se över kapitlet, varför förvaltningen ber om ett
sådant uppdrag.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av personalchef Paul Eklund.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-08-28, § 85
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson
(C): 1) Punkt 1 b), Personalärenden, avseende anställning av övrig personal
upphävs per 2017-09-30. Denna typ av anställningar betraktas därefter återigen
som verkställighet. 2) Kommunförvaltningen uppdras att se över kapitlet
Personalärenden i delegeringsordningen, och inkomma med förslag på
revideringar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, PLED)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 275-2017

§ 133 Instruktion för kommundirektören motsv.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till instruktion för
kommundirektören motsv, att föreligga vid kommunstyrelsens
sammanträde i november.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En av nyheterna är att
styrelsen ska besluta om en instruktion för kommundirektören. Det finns därför
skäl för styrelsen att fatta beslut om en sådan senast vid december månads
möte. Det kan också finnas skäl att fatta beslut om benämningen på tjänsten.
Den nya lydelsen av kommunallagen (SFS 2017:725) i detta avseende är
följande:
KL 7:1 Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under
styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
KL 7:2 Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens
övriga uppgifter.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Beslutsunderlag
Kommunallagen (SFS 2017:725)
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn
Ekelund (L) och Olof Röstin (M): 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram
förslag till instruktion för kommundirektören motsv, att föreligga vid
kommunstyrelsens sammanträde i november.

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

Justerare
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Dnr: KS 218-2016, VON 26-2016

§ 134 Reviderad förbundsordning, kommunalförbundet
Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för
kommunalförbundet Medelpunkten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för
revidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet
återremitterades.
Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter.
Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten hållna av
Medelpunkten tillsammans med företrädare för medlemskommunerna, såväl
tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således för kommunen att anta den
reviderade förbundsordningen med tillhörande reglemente
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-08-17, § 134, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till ny
förbundsordning med tillhörande reglemente för kommunalförbundet
Medelpunkten godkänns.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-08-17, § 48
Förvaltningens förslagskrivelse, daterad 2017-08-08
Skrivelse från Medelpunkten; Förbundsordning för kommunalförbundet
Medelpunkten med bilagor 1 och 2.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Ingrid Ekström (SD) och Fredrik
Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till ny
förbundsordning med tillhörande reglemente för kommunalförbundet
Medelpunkten godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, SAMA, JBN)
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunalförbundet Medelpunkten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 261-2017, SN 77-2017

§ 135 Revisionsgranskning avseende HVB-hem för
ensamkommande barn och ungdomar
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisionens granskningsrapport och socialnämndens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens HVB-hem för
ensamkommande barn och ungdomar. Svar önskas från socialnämnden senast
i september 2017.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande i vilket framgår följande.
Granskningens syfte har varit att bedöma om socialnämnden bedriver en
ändamålsenlig verksamhet på HVB-hemmen för ensamkommande barn och
ungdomar. Uppdragstagarna PwC gör efter genomförd revision och
genomgång av granskningens samtliga revisionsfrågor bedömningen att
socialnämnden i allt väsentligt bedriver en ändamålsenlig verksamhet på HVBhemmen för ensamkommande barn och ungdomar.
Revisionen har bestått av fyra kontrollmål.
1. Bemanningen på HVB-hemmen följer socialstyrelsens föreskrifter vad
gäller kompetens och personaltäthet. Kontrollmålet är uppfyllt.
2. Socialnämnden har tagit fram egna mål och riktlinjer som HVB-hemmen
följer och arbetar mot. Kontrollmålet är uppfyllt.
3. Socialnämnden informeras om verksamhetens innehåll och ekonomi.
Kontrollmålet delvis uppfyllt. PwC gör bedömningen att socialnämnden
informeras om verksamhetens innehåll och ekonomi och att
informationen är ändamålsenlig utifrån ett nämndsperspektiv.
4. Incidentrapportering upprättas och delges uppåt i organisationen och till
socialnämnden. Kontrollmålet delvis uppfyllt. Enligt bedömning av PwC
bör en incidentrapportering upprättas som även innehåller avvikelser
(inkl. lex Sarah) förutom tillbud och synpunkter.
Åtgärder i enlighet med PwC och deras rekommendationer pågår eller är
genomförda av förvaltningen.
Socialnämnden fattade 2017-08-23, § 127, följande beslut: 1) Förvaltningens
yttrande, daterat 2017-07-13 antas som socialnämndens eget och överlämnas
till revisionen samt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Josefine Mangbo.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-08-23, § 127
Förslag till yttrande, daterat 2017-07-13
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Rapport från PWC ”Granskning av HVB-hem för ensamkommande barn och
ungdomar”, inkommen 2017-07-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens granskningsrapport och
socialnämndens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, MLLG, SAMA)
Socialnämnden
Revisionen
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Dnr: 276-2017

§ 136 Permutation av Stiftelsen August Christerssons
stipendiefond
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation
för Stiftelsen August Christerssons stipendiefond (844000-6321)
2. Permutationen avser att upphäva kapitaliseringsföreskriften så att hela
kapitalet är utdelningsbart.
3. Avkastningsbestämmelserna (att endast avkastningen får delas ut) ska
upphävas för att avkastningen blir så liten att den inte på ett
meningsfullt sätt uppfyller ändamålet
4. Redovisningsekonom Annika Andersson medges rätt att justera
ansökan under handläggningens gång.

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

Sammanfattning av ärendet
För Stiftelsen August Christerssons stipendiefond finns en
bestämmelser/föreskrifter som begränsar möjligheten till utdelning.
Förvaltningen önskar ansöka hos Kammarkollegiet om att denna
avkastningsbestämmelse (att endast avkastningen får delas ut) ska upphävas.
Avkastningen blir numera så liten att den inte på ett meningsfullt sätt uppfyller
ändamålet. Permutationen avser alltså att upphäva kapitaliseringsföreskriften
så att hela kapitalet är utdelningsbart.
Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade stiftelser har tidigare gett uppdrag
till förvaltningen att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation för Stiftelsen
August Christerssons stipendiefond org nr 844000-6321.
Förvaltningen har i ansökan till Kammarkollegiet bifogat
sammanträdesprotokollet från Styrelsen för av Svalövs kommun förvaltade
stiftelser där beslutet om uppdraget redovisas.
Kammarkollegiet meddelar i skrivelse 2017-08-08 att de endast kan pröva ett
yrkande efter ansökan av stiftelsens styrelse eller förvaltare. De godtar inte det
till ansökan bifogade protokollsutdraget från Styrelsen för av Svalövs kommun
förvaltade stiftelser. Detta eftersom Svalövs kommun (inte Styrelsen för av
Svalövs kommun förvaltade stiftelser) är förvaltare enligt Kammarkollegiets
beslut den 18 januari 1984, då en annan permutation ägde rum.

Justerare
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2017-08-30
Skrivelse från Kammarkollegiet, daterad 2017-08-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Förvaltningen uppdras att hos
Kammarkollegiet ansöka om permutation för Stiftelsen August Christerssons
stipendiefond (844000-6321) 2) Permutationen avser att upphäva
kapitaliseringsföreskriften så att hela kapitalet är utdelningsbart. 3)
Avkastningsbestämmelserna (att endast avkastningen får delas ut) ska
upphävas för att avkastningen blir så liten att den inte på ett meningsfullt sätt
uppfyller ändamålet. 4) Redovisningsekonom Annika Andersson medges rätt att
justera ansökan under handläggningens gång.
Linda Lindberg (SD): Avslag på Birgitta Jönssons m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Linda Lindbergs
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl
yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut.
Nej-röst för Linda Lindberg (SD) m fl förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut och 3 nej-röster
för Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut, har kommunstyrelsen beslutat att
anta Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1.

Protokollet ska skickas till:
Kammarkollegiet
Kommunförvaltningen (AAN)
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Dnr 8-2017

§ 137 Rekrytering utbildningschef
Kommunstyrelsens beslut
1. Hans Dahlqvist förordas som utbildningschef under förutsättning att
registerkontroll ej påvisar något som utesluter anställning.
2. Lön fastställs till 73 000 kronor per månad och heltid i 2018 års löneläge
med tillträde den 1 januari 2018.
3. Kommunchef Stefan Larsson uppdras teckna anställningsavtal.
4. Roland Tufvesson står till utbildningschefens förfogande under tiden 1
januari 2018 längst intill 31 januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
En rekryteringsprocess har genomförts för att ersätta tidigare utbildningschef.
Processen har innehållit följande grupper/stationer:
Rekryteringsgrupp tillika arbetsgivarrepresentanter
Arbetsplatsrepresentanter
Kollegor
Fackliga representanter
Samtliga grupper har varit överens om att förorda Hans Dahlqvist som
utbildningschef.
Det har varit 25 sökanden till uppdraget och sex kandidater valdes till en första
intervjuomgång. Av dessa gick tre kandidater vidare till djupintervju där Hans
Dahlqvist gick vidare till test och referenstagning.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av personalchef Paul Eklund.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2017-09-04
Kravprofil, daterad 2017-06-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C)
och Teddy Nilsson (SD): 1) Hans Dahlqvist förordas som utbildningschef under
förutsättning att registerkontroll ej påvisar något som utesluter anställning. 2)
Lön fastställs till 73 000 kronor per månad och heltid i 2018 års löneläge med
tillträde den 1 januari 2018. 3) Kommunchef Stefan Larsson uppdras teckna
anställningsavtal. 4) Roland Tufvesson står till utbildningschefens förfogande
under tiden 1 januari 2018 längst intill 31 januari 2018.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PLED)
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Dnr 435-2016

§ 138 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 201709-11 (registrerade 2017-08-01 – 08-30).
Anställningar juli 2017

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Omröstningsbilaga 1 - § 136 Permutation av Stiftelsen August
Christerssons stipendiefond
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Justerare

Ledamöter
Birgitta Jönsson
Fredrik Jönsson
Olof Röstin, 1:e vice ordf
Teddy Nilsson, 2:e vice ordf
Krister Olsson
Lennart Pettersson, tjg ers för E Olofsson
Ann Pettersson
Linda Lindberg
Anneli Persson
Håkan Andersson
Torbjörn Ekelund
Ingrid Ekström
Charlotta Eldh
SUMMA

S
C
M
SD
S
C
M
SD
S
C
L
SD
MP

Utdragsbestyrkande

Ja
1
1
1

Nej

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

3

Avstår

Jävig

