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Dnr: KS 232-2017, VON 58-2017

§ 164 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom
hemvården
Kommunstyrelsens beslut
1) Ärendet behandlas vid ett senare sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa. I samma
beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de kvalitetskrav som
externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att
ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt
när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-14, § 118, att förvaltningen uppdras att
senast till kommunstyrelsens sammanträde i november återkomma med ett
underlag som belyser utmaningarna för hemvården att klara sig inom sina
ekonomiska ramar.
För 2016 var resultatet för hemvården -1 546 728 kr, för 2015 -1 882 010 kr, för
2014 -1 228 920 kr och för 2013 -3 526 401 kr. Detta innebär att totalsumman
för resultatutjämningsfonden per den sista december 2016 var -8 184 059 kr.
Vid en genomgång av den kalkyl som användes i samband med översynen av
LOV-ersättningen 2013 framkommer att beräkningen av det totala antalet
utförda timmar i hemvården i kalkylen är felaktig. Detta är avgörande för
hemvårdens budget och resulterar i att hela kalkylen blir skev. Kalkylen 2013
bygger på en utförandetid hos brukaren om 71 %, vilket hemvården hitintills inte
har kunnat nå.
Kommunförvaltningen har under 2017 gjort en översyn av ersättningssystemet
LOV då hemvården alltjämt visar ett negativt resultat. Totalt visar hemvården en
negativ avvikelse med 2 192 tkr till och med augusti 2017, prognos helår 2017
motsvarar en negativ avvikelse med 3 600 tkr. Avvikelsen kan dels förklaras
med en diskrepans mellan kostnad per utförd timme och intäkter per utförd
timme i form av LOV-peng, dels med ett ökat antal utförda timmar som innebär
att anslaget till sektor social omsorg för det brukarbaserade
ersättningssystemet är för lågt.
För att minska det manuella arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av
hemvårdens verksamhet är inköp av en ny modul till befintligt
verksamhetssystem en nödvändighet. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av
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detta att vård och omsorg för 2018 tillförs 370 tkr i driftsbudgeten för inköp och
installation av en sådan modul.
Utöver pågående åtgärder i projektet Bemanna rätt kan inköp av
trygghetskameror för brukare i ordinärt boende innebära att vissa tillsynsoch/eller larmbesök istället kan ske via trygghetskamera. Detta skulle medföra
minskad tid för transporter av hemvårdens personal. Förvaltningen föreslås få i
uppdrag att senast i april 2018 redovisa ett beslutsunderlag till vård- och
omsorgsnämnden som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för
installation av trygghetskamera i ordinärt boende.
Utredningen visar att det alltjämt finns en diskrepans mellan kostnad per utförd
timme och intäkter per utförd timme i form av LOV-peng. Förvaltningen föreslår
att ersättningen höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2017 till 411 kr exkl.
moms för serviceinsatser och 509 kr exkl. moms för omvårdnadsinsatser.
Förvaltningen föreslår att ersättningsbelopp LOV framöver räknas upp till 93 %
med lönekostnadsökning och till 7 % med KPI uppräkning mars månad.
Samtidigt föreslår förvaltningen att anslaget till sektor social omsorg för
hemvården fr.o.m den 1 januari 2018 är rörligt och baseras på antalet
brukartimmar föregående år. Detta innebär att anslaget både kan öka och
minska om antalet utförda brukartimmar förändras. Avstämning sker i samband
med delårsbokslut och årsbokslut där eventuella avvikelser justeras.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-11-01, § 73, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras återkomma senast i april 2018 med ett beslutsunderlag
som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för installation av
trygghetskamera i ordinärt boende.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-01, § 73
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-23, inkl. bilaga
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 118 Kommunförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1-4

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet behandlas vid ett senare sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, CAKK, AAJN)
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Dnr 3-2017

§ 165 Budget 2018, plan 2019 - 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultat-, balans-och finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020
fastställs enligt bilaga 1.
2. Mål och tillhörande visare fastställs enligt bilaga 1.
3. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder med totalt 50 miljoner kronor.
4. Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, under
år 2018
5. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att
överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på
respektive bolagsstämma.
6. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att leda och
samordna genomförandet arbetsmarknadsprojekt 2018 enligt bilaga 2.
7. Projektet föreslås finansieras genom omfördelning av maximalt 3,5
miljoner kronor från avsatta medel för statlig ersättning för nyanlända
samt statligt stöd för arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt SFS
2015:503
8. Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden, byggnads- och
räddningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden
att delta i arbetsmarknadsprojekt 2018 enligt bilaga 2.
9. Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2016 (§ 134) kring
fördelning av statlig ersättning för nyanlända förlängs till vidare i
avvaktan på att kommunfullmäktige fattat nytt beslut
10. Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2016 (§ 153) kring
fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn förlängs till
vidare i avvaktan på att kommunfullmäktige fattat nytt beslut.

Kommunstyrelsens beslut
1. Budgetdokumentet förändras på följande sätt: AB SvalövsLokaler Generella direktiv punkt 12 Ny lydelse: Bolaget får inte utan
medgivande av Svalövs kommun förvärva eller avhända sig fast
egendom. Försäljning av verksamhetslokaler får dock ske i den
omfattning som anses nödvändigt för att skapa utrymme för
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nyproduktion. Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter för ett
belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta
godkännande från kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslut om Budget för 2018 och Plan 2019-2020 kommer att
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november istället för
som tidigare planerat 16 oktober.
Beslut om utdebitering/skattesats måste enligt kommunallagen dock ske senast
vid kommunfullmäktiges möte i november.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-10-16, § 146, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen
fastställs för år 2018 till 20,74 kr per skattekrona.
Kommunstyrelsen fattade vidare följande beslut: 1) Kommunstyrelsen antar
reviderad tidplan för mål och budget 2018 med plan 2019-2020 enligt bilaga 1.
Mål och budgeten 2018 med plan 2019-2020 har beretts under nästan hela
2017. Arbetet inleddes 9 och 10 februari då det genomfördes strategidagar med
kommunalråden, nämndsordföranden och ledningsgruppen. Diskussionen
fokuserade då på framtidsfrågor och strategiska frågor.
Den 21 mars presenterades de ekonomiska förutsättningarna för perioden för
kommunstyrelsen och fyra möten har därefter ägt rum under mars och april
med kommunalråden, nämndsordföranden och ledningsgrupp för ytterligare
genomgång. Rambeslutet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
planerades till juni, men senarelades till hösten 2017. Ytterligare revidering av
upplägget har därefter skett under sensommaren och hösten.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september att skicka ut förslag på mål och
ekonomiska ramar till nämnderna för att få deras synpunkter. Dessa ramar
innebar bland annat sparbeting och effektiviseringskrav på totalt 11,5 miljoner
kronor. Nämndernas remissvar inkom och har därefter beretts av förvaltningen
och den styrande koalitionen.
Jämfört med remissutskicket har sparbeting och effektiviseringskrav på totalt
11,5 miljoner kronor plockas bort och finns inte längre med i nämnders ramar.
(Se särskild rubrik avseende förändringar jämfört med gällande budget 2017
och plan 2018-2019.)
En förändring jämfört med tidigare är att nämnderna from 2018 har en totalram
för hela nämnden istället för som tidigare en ram per verksamhet
I övrigt kan nämnas att inflationskompensation föreslås att inte finnas med i
nämnders ramar i likhet med de närmast gångna åren. Slutligen föreslås att ett
arbetsmarknadsprojekt genomförs för att öka sysselsättningsgraden hos utsatta
grupper samt minska kostnaderna för försörjningsstöd.
Medel för verksamheten kommunfullmäktige skall from budget 2019 redovisas
tillsammans med medel för revisionen i eget separat avsnitt i
budgetdokumentet.
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Vid sammanträdet lämnades redogörelser av ekonomichef Jan Bengtsson och
kommunchef Stefan Larsson.
Sammanträdet ajournerades kl 09.55 – 10.15.

Beslutsunderlag
Förslag till budget från Centerpartiet
Förslag till Mål och budget 2018, plan 2019 - 2020
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, kommunchef
Stefan Larsson och ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2017-11-03.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 146
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2017-09-28
Tjänsteskrivelse från kommunchef Stefan Larsson, daterad 2017-10-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (L), Annie Karlssons
(S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultat-, balans-och
finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020 fastställs enligt bilaga 1. 2)
Mål och tillhörande visare fastställs enligt bilaga 1. 3) Kommunstyrelsen under
år 2018 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 50
miljoner kronor. 4) Kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, d v
s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning,
under år 2018. 5) Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen
uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på
respektive bolagsstämma. 6) Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen
att leda och samordna genomförandet arbetsmarknadsprojekt 2018 enligt
bilaga 2. 7) Projektet föreslås finansieras genom omfördelning av maximalt 3,5
miljoner kronor från avsatta medel för statlig ersättning för nyanlända samt
statligt stöd för arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt SFS 2015:503. 8)
Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden, byggnads- och
räddningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att delta i
arbetsmarknadsprojekt 2018 enligt bilaga 2. 9) Kommunfullmäktiges beslut den
28 november 2016 (§ 134) kring fördelning av statlig ersättning för nyanlända
förlängs till vidare i avvaktan på att kommunfullmäktige fattat nytt beslut. 10)
Kommunfullmäktiges beslut den 19 december 2016 (§ 153) kring fördelning av
statlig ersättning för ensamkommande barn förlängs till vidare i avvaktan på att
kommunfullmäktige fattat nytt beslut.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1)
Budgetdokumentet förändras på följande sätt: AB SvalövsLokaler - Generella
direktiv punkt 12 Ny lydelse: Bolaget får inte utan medgivande av Svalövs
kommun förvärva eller avhända sig fast egendom. Försäljning av
verksamhetslokaler får dock ske i den omfattning som anses nödvändigt för att
skapa utrymme för nyproduktion. Bolaget medges att köpa och sälja fastigheter
för ett belopp om maximalt 15 miljoner kronor på årsbasis utan att inhämta
godkännande från kommunfullmäktige.
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultat-,
balans- och finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020 fastställs enligt
Centerpartiets förslag till budget. Bifall till punkterna 3) – 9) i Birgitta Jönssons
m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(36)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-13

Torbjörn Ekelund (L) och Annie Karlsson (S): Avslag på Fredrik Jönssons
yrkande, punkt 1).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, punkt 1), och
Fredrik Jönssons yrkande, punkt 1) och finner att kommunstyrelsen antar
Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, punkterna 2) – 11), och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer slutligen proposition på eget yrkande, vad gäller beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Icke deltagande i beslut
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD), Kim Hellström (SD) och Charlotta
Eldh (MP) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Skatteverket
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN)
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Dnr -

§ 166 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Regionchef Anders Klemedsson och Nät- och kundchef Jim Dahlbom,
E.ON Sverige AB, informerar om nätfrågor.
b) Peter Agardh, Agenta, informerar om ärendet Placeringspolicy för
förvaltningen av medel avsatta för pensioner (Dnr 183-2008).
c) Områdeschef renhållning Anette Sundgren Jarl, Landskrona Svalöv
Renhållnings AB, informerar om förslaget till renhållningstaxa (Dnr 3282017).
d) Miljöchef Charlotte Leander, Söderåsens miljöförbund, informerar om
förslaget till taxor (Dnr296-2016).
e) Ekonomichef Jan Bengtsson Informerar om preliminär
befolkningsstatistik per 2017-08-31 (Dnr 94-2017).
f)

Cirkulär 17:49 - Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om
huruvida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt
om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad samt Cirkulär
17:51 - Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet
Pacta har träffat Avtal om samverkan och arbetsmiljö med Svenska
Kommunalarbetareförbundet m fl.(Dnr 270-2017)

g) Granskning av halvårsbokslut 2017 samt revisionsberättelse Söderåsens miljöförbund (Dnr 376-2016)
h) Sydvatten AB, Tertialrapport januari - augusti 2017 (Dnr 38-2017)
i)

Rekommendation från SKL:s styrelse om att resultat från
hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till
socialtjänsten kostnadsfritt (Dnr 329-2017).

j)

Rapport avseende konsumentrådgivning under tredje kvartalet, 2017
(Dnr 164-2017)

k) Uppsägning av avtal om räddningssamverkan Familjen Helsingborg
(Dnr 197-2016)
l)

Beslut med anledning av ansökan om medel till Styrelsen för BT kemi
efterbehandling (Dnr 234-2016)

m) Upphandling av operatörstjänster för telefoni och mobil kommunikation
(Dnr 204-2016)
n) Kommunstyrelsens sammanträde i april 2018 avhålles den 9:e och inte
16:e april (Dnr 166-2017)
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Dnr: KS 328-2017, SBN 359-2017

§ 167 Förslag till renhållningstaxa 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige.
1. Aktuellt taxeförslag antas att gälla från och med 2018-01-01

Sammanfattning av ärendet
Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR) ansvarar för långsiktig planering
och upphandling av avfallstjänster åt Svalövs kommun. LSR har tagit fram ett
förslag till nya taxor att gälla från 2018.
Verksamheten finansieras helt av taxor från avfallskollektivet, det vill säga
abonnenter/kunder. Skattefinansiering förekommer inte.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-10-24, § 165, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Aktuellt taxeförslag antas att
gälla från och med 2018-01-01
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av Områdeschef renhållning Anette
Sundgren Jarl.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 165
Förslag till renhållningstaxa 2018
Följebrev renhållningstaxa 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP), Linda Lindbergs
(SD), Teddy Nilssons (SD), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L) och
Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Aktuellt
taxeförslag antas att gälla från och med 2018-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Kommunförvaltningen (MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 113-2016

§ 168 Internbudget 2018 och flerårsbudget 2019-2020
för Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till internbudget 2018 och flerårsbudget 2019-2020 för Söderåsens
miljöförbund.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-30, § 107, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Internbudget 2018 och flerårsbudget 2019-2020 för Söderåsens
miljöförbund godkänns, under förutsättning att förbundets förslag till taxor 2018
antas av kommunfullmäktige.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av miljöchef Charlotte Leander.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-30, § 107
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2017-10-10, § 87, inklusive bilaga

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, MSDG, JBN)
Söderåsens miljöförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 296-2017

§ 169 Taxor för Söderåsens miljöförbund 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Taxor för Söderåsens miljöförbund antas att gälla från och med 1
januari 2018.

Sammanfattning av ärendet
Den 2017-10-10, § 86 föreslog Söderåsens miljöförbund kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun att höja samtliga taxor. Därutöver föreslogs taxa
för tillsyn av e-cigaretter.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-30, § 106, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Taxor för Söderåsens miljöförbund
antas att gälla från och med 1 januari 2018.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av miljöchef Charlotte Leander.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-30, § 106
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2017-10-10, § 86
Taxa för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Bilaga 1
Bilaga 2

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (L), Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M) och Teddy
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Taxor för Söderåsens
miljöförbund antas att gälla från och med 1 januari 2018.
Fredrik Jönssons förslag till beslut i kommunfullmäktige (C): Taxorna höjs med
3 % för vardera åren 2018, 2019 och 2020 vilket innebär för 2018:
• Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: timtaxa/K Faktor höjs från 828
kr till 853 kr
• Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen: timtaxa/K Faktor höjs från
828 kr till 853 kr
• Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel:
timtaxa/K Faktor höjs från 828 kr till 853 kr
• Taxa för tillsyn enligt alkohollagen: timtaxa/K Faktor höjs från 828 kr till 853 kr
• Taxa för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen: timtaxa/K Faktor höjs från 973
kr till 1000 kr
• Taxa för sprängämnesprekursorer: timtaxa/K Faktor höjs från 828 kr till 853 kr
• Taxa för tillsyn enligt tobakslagen: timtaxa/K Faktor höjs från 828 kr till 853 kr

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Taxa för tillsyn e-cigaretter timtaxa/K Faktor höjs från 828 kr till 853 kr

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Fredrik Jönssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, JBN)
Söderåsens miljöförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 323-2017

§ 170 Förfrågan från Åstorps kommun gällande
övertagande av tillsyn av tobak, e-cigaretter och
folköl, Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Söderåsens miljöförbund medges överta tillsyn av tobak, e-cigaretter
och folköl för Åstorps kommun.

Sammanfattning av ärendet
Söderåsens miljöförbund har mottagit en förfrågan från Åstorps kommun om
övertagande av dess tillsyn gällande tobak, e-cigaretter och folköl.
Vid sammanträde 2017-10-10, § 83 ställde sig direktionen positiv till att ta över
tillsynen gällande tobak, e-cigaretter och folköl för Åstorps kommun, under
förutsättning att medlemskommunerna ger sitt medgivande.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-30, § 109, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Söderåsens miljöförbund medges överta tillsyn av tobak, e-cigaretter
och folköl för Åstorps kommun.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-30, § 108
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2017-10-10, § 83

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Birgitta Jönsson
(S) och Olof Röstin (M): 1) Söderåsens miljöförbund medges överta tillsyn av
tobak, e-cigaretter och folköl för Åstorps kommun.

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

Justerare
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Dnr 185-2017

§ 171 Överlämnade av tillsyn enl lag (425:2017) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillsynen i enlighet med lag (425:2017) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare överlämnas till Söderåsens miljöförbund i enlighet
med lagens 29 §.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har beslutat om en ny lag (425:2017) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen
reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18
år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen,
liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen kring försäljningen av
dessa produkter. Den nya lagen berör såväl den som vill sälja elektroniska
cigaretter till konsumenter, den som är tillverkare eller importör av dessa
produkter och myndigheter och kommuner som får ett tillsynsansvar. Denna
information ska bidra till en ökad beredskap för alla aktörer som berörs av
lagförslaget.
Söderåsens miljöförbund har meddelat kommunerna att de är beredda att ta
hand om tillsynen och kontrollansvaret.
Arbetsutskottet föreslog 2017-1030, § 108, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Tillsynen i enlighet med lag
(425:2017) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överlämnas till
Söderåsens miljöförbund i enlighet med lagens 29 §.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-30, § 108
Förslagsskrivelse, daterad 2017-10-20
Söderåsens miljöförbunds protokoll 2017-04-25, § 44
Lag (425:2017) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Tillsynen i enlighet med lag (425:2017) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överlämnas till Söderåsens
miljöförbund i enlighet med lagens 29 §.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, JNMO)
Söderåsens miljöförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 172 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-30
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktionssammanträde 2017-10-10
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktionssammanträde 2017-10-31

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 32-2014

§ 173 Kommunstyrelsens mandatperiod
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mandattiden för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, enl val
genomfört 2014-10-15, förlänges i enlighet med möjligheterna i KL 6:12,
på så sätt att mandattiden räknas intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas nästa gång, dock längst t o m 2018-10-31.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige valde 2014-10-15, § 126 h-i, kommunstyrelse för perioden
2014-10-15 – 2018-10-14. För att medge längre tid efter det allmänna valet
2018 inför val av kommunstyrelsen, kan det finnas anledning att förlänga
mandatperioden i enlighet med möjligheterna i kommunallagen (SFS 2017:725)

Det har i många kommuner visat sig vara svårt att på kort tid formera
majoriteter efter valen. För att medge så mycket tid som möjligt för detta,
föreslås att möjligheten i kommunallagen att senarelägga valet av
kommunstyrelse något utnyttjas.
Av KL 6 kap 18 § framgår följande: ”Ledamöterna och ersättarna i styrelsen
väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige har ägt rum i hela landet. Fullmäktige får dock bestämma att
styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då
valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett
sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första
sammanträde.”
Av kommunstyrelsens reglemente, § 27, andra stycket, framgår följande:
”Styrelsens mandattid är fyra år och räknas från och med det sammanträde då
kommunfullmäktige förrättar val av ledamöter och ersättare intill det
sammanträde då sådant val förrättas nästa gång. Styrelsen ska i enlighet med
KL 6 kap 12 § väljas vid det nyvalda kommunfullmäktiges första sammanträde.”
Hänvisningen till KL 6 kap 12 § avser Kommunallagen i sin lydelse fram t o m
2017-12-31. Paragrafhänvisningarna kommer att ses över.
Kommunstyrelsen fattade 2017-10-30, § 112, följande beslut: 1) Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-30, § 112
Förslagsskrivelse, daterad 2017-10-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-15, § 126 h-i

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Mandattiden för kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden, enl val genomfört 2014-10-15, förlänges i enlighet med
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möjligheterna i KL 6:12, på så sätt att mandattiden räknas intill det
sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, dock längst t o m 201810-31.

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

Justerare
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Dnr 725-2015

§ 174 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige antas och
gäller från 2018-01-01, med undantag av punkten om elektroniska
handlingar (15 §, 3 pt, 1 st), som inte träder i kraft förrän till nya
mandatperioden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram förslag till reviderad
arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslaget är baserat på
normalarbetsordningen som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting
och avstämt mot den nya kommunallagen som träder i kraft 2018-01-01.
Arbetsordningen har diskuterats under partiöverläggningarna.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-30, § 104, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till
arbetsordning för kommunfullmäktige antas och gäller från 2018-01-01, med
undantag av punkten om elektroniska handlingar (15 §, 3 pt, 1 st), som inte
träder i kraft förrän till nya mandatperioden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-30, § 104
Förslagsskrivelse, daterad 2017-10-25
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C) och Ann
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag
till arbetsordning för kommunfullmäktige antas och gäller från 2018-01-01, med
undantag av punkten om elektroniska handlingar (15 §, 3 pt, 1 st), som inte
träder i kraft förrän till nya mandatperioden.

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

Justerare
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Dnr: KS 169-2017, SBN 358-2017

§ 175 Antagande av detaljplaner; ändring i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Skrivningen i samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 6, ang.
antagande av detaljplaner, revideras och får följande lydelse:
”Antagande eller upphävande av detaljplan som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt”.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av förändringar i plan- och bygglagen, finns det anledning att
revidera samhällsbyggnadsnämndens reglemente, så att det står i
överenstämmelse med gällande lagstiftning.
Ändringen i delegationsordningen innebär att beslut om antagande och
upphörande av detaljplan delegeras från kommunfullmäktige till
samhällsbyggnadsnämnden under förutsättning att planen inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Förvaltningen redogör i sin förslagsskrivelse daterad 2017-09-15 för den
närmre bakgrunden till förslaget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-10-24, § 163, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Skrivningen i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 6, ang. antagande av detaljplaner,
revideras och får följande lydelse: ”Antagande eller upphävande av detaljplan
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 163
Förslagsskrivelse daterad 2017-09-15
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, beslutat av kommunfullmäktige
2017-04-14, § 66

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Annie Karlssons (S) och Teddy
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Skrivningen i
samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 6, ang. antagande av detaljplaner,
revideras och får följande lydelse: ”Antagande eller upphävande av detaljplan
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, LAWG, MNVR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(36)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr: KS 278-2017, SBN 284-2017

§ 176 Nationella planen för transportsystemet 20182029
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget och
översänds till Trafikverket.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har skickat ett förslag till nationell plan för transportsystemet 20182029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till
Trafikverket den 23 mars 2017.

Svalövs kommun har tagit fram ett yttrande över remissen i samarbete med
Familjen Helsingborg.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-10-24, § 161, kommunstyrelsen
fatta följande beslut.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 161
Yttrande
Remissmissiv, Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Charlotta Eldh (MP), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C),
Torbjörn Ekelund (L) och Birgitta Jönsson (S): 1) Föreliggande yttrande antas
som kommunstyrelsens eget och översänds till Trafikverket.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Näringsdepartementet (inkl yttrande)
Familjen Helsingborg
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG, MNVR)

Justerare
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Dnr: KS 237-2015, SBN 370-2016

§ 177 Exploateringsavtal samt marköverlåtelser
avseende del av Gluggstorp 2:1 och 2:16 i Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden medges att inom ramen för 2017 års
exploateringsbudget förvärva av markområde motsvarande ca 9.2 ha
beläget norr om Härslövsvägen, motsvararande etapperna 1 och 3 i
exploateringsavtalet.
2. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas vidare att revidera gällande
exploateringsavtal efter dessa nya förutsättningar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-03-30, § 40, följande beslut: 1) Förslag till
exploateringsavtal med bilagor daterat 2015-02-16 godkänns. 2) Medel för
etapp 1 och 2 för projektet enligt ekonomisk kalkyl daterad 2015-02-13 fördelas
ur anslag för ”Nya exploateringsprojekt” inom exploateringsbudgeten samt ur
anslag för ”Exploatering” inom den avgiftsfinansierade investeringsbudgeten för
VA för 2015 och 2016. 3) Medel för etapp 3 och 4 får hanteras i kommande års
budgetprocesser. 4) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas
underteckna handlingar i ärendet.
Exploateringsavtalet avser exploatering av och anläggande av allmän platsmark
inom del av fastigheten Gluggstorp 2:1 och 2:16 Tågarp i Svalövs kommun
samt åtgärder vid allmän väg 1163 där Trafikverket är väghållare. Området
omfattar drygt 24 ha varav bebyggelseområdet omfattar ca 14 ha. Som grund
för exploateringen gäller detaljplan för Gluggstorp 2:1 m.fl. i Tågarp (Annero).
Detaljplanen omfattar det område som utgör Exploateringsområdet.
Genomförandetiden är till 15 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.
Exploateringens syfte är en större utbyggnad, i huvudsak av bostäder ca 200 st
i anslutning till pågatågsstationen, i västra delen av Tågarp. Möjlighet till
mindre, icke störande verksamheter kombineras med boende och i delar med
centrumändamål. Utbyggnaden delas upp i fyra etapper.
Ett förfrågningsunderlag för utbyggnad av en justerad etapp 1 togs fram hösten
2016 tillsammans med exploatören för att gå ut på anbudsförfrågan.
Exploatörerna valde att inte fullfölja denna förfrågan då budgetkalkylen visade
på högre kostnader än tidigare beräknat.
Efter detta har ett antal möten skett mellan kommunen och exploatören för att
finna möjliga lösningar att få till byggstart. Även andra intressenter har deltagit.
Dock har dessa möten inte lett till fram till byggstart.
Ur ett långsiktigt samhällbyggnadsperspektiv är det viktigt för Svalövs kommun
att byggnation av bl.a. bostäder byggs så att Tågarp kan växa och bibehålla
och utöka olika former av service, förskola mm. Utifrån detta bör Svalövs
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kommun förvärva markområdet etapp 1 och 3 norr om Härslövsvägen
motsvarande ca 9.2 ha.
Sedan exploateringsavtalet upprättades 2015 har viss fastighetsbildning skett.
Förvärvet avser således fastigheterna Gluggstorp 2:18 – 2:27 och del av
Gluggstorp 2:1. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar ärendet vid ett extra
sammanträde 2017-11-13.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-11-13, § 171, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden
medges att inom ramen för 2017 års exploateringsbudget förvärva av
markområde motsvarande ca 9.2 ha beläget norr om Härslövsvägen,
motsvararande etapperna 1 och 3 i exploateringsavtalet. 2)
Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas vidare att revidera gällande
exploateringsavtal efter dessa nya förutsättningar.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-11-13, § 171
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30, § 40

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn
Ekelunds (L), Annie Karlssons (S), Charlotta Eldhs (MP), Teddy Nilssons (SD)
och Ann Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden medges att inom ramen för 2017 års
exploateringsbudget förvärva av markområde motsvarande ca 9.2 ha beläget
norr om Härslövsvägen, motsvararande etapperna 1 och 3 i
exploateringsavtalet. 2) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas vidare att
revidera gällande exploateringsavtal efter dessa nya förutsättningar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ena m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN)
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Dnr: KS 335-2017, SBN 78-2017

§ 178 Kostpolicy för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden, för remiss till de
i kommunfullmäktige representerade politiska partierna för yttrande
senast den 2018-01-31.

Sammanfattning av ärendet
2016 har arbetet med att ta fram ett förslag gällande måltidsinriktning initierats
på uppdrag av kommunstyrelsen.
2017 beslöt samhällsbyggnadsnämnden att bifalla förslaget till projektplan
gällande arbetsgång för ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer. Under 2017 har
arbetet med att ta fram ett förslag till uppdaterad kostpolicy med dess riktlinjer
initierats i arbetsgrupper sektorsvis och med återkoppling till projektgrupp inom
samhällsbyggnadsnämnden.
Information gällande projektplan, arbetsgång och framtagande av ny kostpolicy
med tillhörande riktlinjer har presenterats som information till vård- och
omsorgsnämnden samt bildningsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-10-24, § 164, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kostpolicy med tillhörande
riktlinjer för perioden 2017-2022 antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 164
Förslagsskrivelse daterad 2017-09-29
Förslag till Kostpolicy med tillhörande riktlinjer för perioden 2017-2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M): 1) Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden, för
remiss till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna för
yttrande senast den 2018-01-31

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, IATE, MNVR, LELE, MNVR)
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Dnr: KS 207-2014, SBN 363-2017

§ 179 Överenskommelse om fortsatt finansiering av
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlagen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförbundet Skånes förslag ”Tillägg till avtal 43/2014 avseende
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag under 2018” godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna tillägget för
Svalövs kommuns räkning.

Sammanfattning av ärendet
2007 lämnade Svalövs kommun över ansvaret för färdtjänsten till Region
Skåne/Skånetrafiken enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om
riksfärdtjänst. Region Skåne/
Kommunstyrelsen fattade 2014-08-11, § 121, följande beslut: Förslag till ny
överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag godkänns.
Svalövs kommun är en av 23 kommuner som överlåtit färdtjänstverksamheten
till Region Skåne och Skånetrafiken. Idag finansieras den överlåtna
färdtjänstverksamheten genom att kommunerna som har överlåtit
verksamheten till Region Skåne och Skånetrafiken utger ett bidrag till Region
Skåne. Bidragets storlek utgår från respektive kommuns kostnad vid
överlåtelsetillfället, med en årlig indexuppräkning. Avtalet benämnt
"Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag" har efter förslag från Kommunförbundet
Skånes styrelse tecknats mellan berörda kommuner och Region Skåne med
giltighet från 2015-01-01.
Avtalets parter var överens om att såväl modell som nivåer för finansieringen
skulle ses över för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt.
Parterna förband sig att aktivt medverka i översynen som samordnades av
Kommunförbundet Skåne. Översynen påbörjades omgående och målsättningen
var att den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, d v s före
utgången av 2017.
Ett förslag till finansieringsmodell har arbetats fram av en partssammansatt
tjänstemannagrupp. Förslaget har därefter varit föremål för remissbehandling.
Synpunkter på fördelningsmodellen har inte framförts, men däremot har
synpunkter framförts på ersättningsnivån.
Förutsättningarna beträffande beräkning av Region Skånes avgiftsnivå har
därefter förändrats på ett sätt som medfört att Kommunförbundet Skånes
styrelse inte har kunnat rekommendera kommunerna att godta den förändrade
nivåberäkningen.
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Parterna har inte kunnat enas om något förslag till långsiktig finansiering av
färdtjänstkostnaderna. Därför har konsensus uppnåtts om att finansieringen för
2018 liksom tidigare år måste utgå från respektive kommuns kostnad vid
överlåtelsetillfället, med en årlig indexuppräkning enligt hittillsvarande modell.
Kommunerna föreslås dock att för den inbördes fördelningen av kostnaderna
mellan kommunerna tillämpa den fördelningsmodell som har varit föremål för
remissbehandling. Detta utgör en rättvisare fördelningsmodell mellan
kommunerna som det inte heller har framförts några synpunkter på.
Den tillfälliga överenskommelsen om fördelning av kostnaderna för år 2018 kan
endast tillämpas under förutsättning att samtliga berörda kommuner accepterar
avtalstillägget genom underskrift av denna överenskommelse

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 121
Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
Kommunförbundet Skånes Styrelse, sammanträdesprotokoll 2017-09-22, § 144
Exempel avtalstillägg ersättningsmodell för färdtjänst i Skåne 2018
Kommunförbundet Skånes kalkyl, fördelning av bidrag 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommunförbundet Skånes förslag ”Tillägg till avtal
43/2014 avseende Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag under 2018” godkänns. 2)
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna tillägget för
Svalövs kommuns räkning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Region Skåne/Skånetrafiken
Kommunförbundet Skåne
Kommunförvaltningen (MSDG, MNVR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(36)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-13

Dnr: KS 725-2015, SN 86-2015

§ 180 Motion, Handlingsplan för det ökade antalet
flyktingar och invandrare i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionens punkter 1– 2 anses besvarade och motionens punkt 3 anses
bifallen med hänvisning till socialnämndens 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
Håkan Andersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har lämnat in en motion;
handlingsplan för det ökade antalet flyktingar i och invandrare i Svalövs
kommun.
I motionen föreslås att:
1. Svalövs kommun upprättar en handlingsplan, med målet att medverka till en
mer meningsfull vistelse under asyltiden och för tiden efter beviljad asyl men
kvarboende på mottagningen, samt för positiva effekter av ett fortsatt boende i
kommunen.
2. Arbetet med handlingsplanen kan med fördel ledas av en tillfällig beredning
under Kommunfullmäktige med medverkan från bl.a. föreningslivet.
3. Svalövs kommun undersöker löpande intresset för att bo kvar i kommunen
efter beviljad asyl, för bedömning av behovet av fler bostäder.
Av yttrandet från socialnämnden framgår följande: Punkterna 1 och 2 ovan är i
dagsläget inte aktuella av flera anledningar. Dels är de i kommunen belägna
asylboenden som tidigare fanns, avvecklade.
Det finns även flera pågående strategier att bemöta de nyanländas behov i ett
kommunperspektiv när det gäller förberedelse för en sysselsättning som skapar
egen försörjning och bättre livskvalité för berörda vuxna och barn. Detta sker
genom en förstärkt Arbetsmarknadsenhet där kommunen själva i sitt
vardagsarbete, Röstångaprojekt och i vissa fall projekt i samråd med
Landskrona stad. Nyligen startade även kommunens näringslivschef ett
Finsamprojekt som syftar till att ordna fler praktikplatser som ett mellansteg mot
arbete.
Det som även kan inräknas är allt arbete med de ensamkommande barnen som
genomförs med både föreningsliv och befintlig kommunalt anställda
medarbetare.
En sammanställning av allt detta pågående arbete kan ses som en
strategi/handlingsplan som växt fram de sista åren inom ramen för Individ och
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familjeomsorgen. Även skolan har sitt arbete som koordineras med
socialtjänsten kring berörda barnfamiljer.
Förslag nummer 3 genomförs löpande på individnivå med flyktingsamordnaren
och Svalövsbostäder. I den genomlysning av Svalövs framtida behov av
lokaler/bostäder som pågår, har frågan lyfts fram som ett växande behov de
närmaste åren, men inget förslag finns ännu i lokalstrategin. Då punkten 3
pågår, bör motionen på denna punkt anses som bifallen.
Socialnämnden fattade 2017-10-18, § 155, följande beslut: 1) Ordförandens
yttrande, daterat 2017-08-29, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionens punkter 1– 2 anses besvarade och motionens
punkt 3 anses bifallen med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-10-18, § 155
Förslag till yttrande, daterat 2017-08-29
Remittering av motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-25, § 155
Motion, Handlingsplan för det ökade antalet flyktingar och invandrare i Svalövs
kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Annelie Perssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionens
punkter 1– 2 anses besvarade och motionens punkt 3 anses bifallen med
hänvisning till socialnämndens yttrande.
Fredrik Jönssons förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Annelie Perssons och Fredrik Jönssons
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Annelie Perssons yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Motionärerna efter beslut i KF
Kommunförvaltningen (JEMO, SAMA)
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Dnr: KS 19-2017, SBN 106-2017

§ 181 Motion, Samordnad varudistribution
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls, med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 2017-10-09.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Lennart Pettersson (C) har lämnat in en motion avseende
utredning av en samordnad varudistribution.
I motionen föreslås följande:
-

Förutsättningarna för att inrätta en samordnad varudistribution i Svalövs
kommun utreds.

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Ordförande skrev ett yttrande, daterat 2017-04-24, där han föreslog att
motionen skulle avslås.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-23, § 89, att ärendet skulle
behandlas vid nästa sammanträde.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har nu skrivit ett nytt yttrande, daterat
2017-10-09, där han föreslår att motionen ska bifallas.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-10-24, § 168, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-10-09, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen bifalls, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-10-09.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 168
Förslag till yttrande, daterat 2017-10-09
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 89
Förslag till yttrande, daterat 2017-04-24
Remittering av motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, 20
Motion, inkommen 2017-01-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C) och Eva Olofssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls, med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2017-10-09.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, MNVR)
Motionären efter beslut i kommunfullmäktige
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Dnr: KS 128-2017, VON 54-2017

§ 182 Motion, gratis larm till våra äldre
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06

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

Sammanfattning av ärendet
Linda Lindberg (SD) har lämnat in en motion i vilken följande framgår:
Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på
värdet av äldre människor. I takt med att samhällsbilden förändras och fler
kommuninvånare känner sig otrygga, är detta ett steg i riktningen att skapa ett
tryggare samhälle och att skapa känslan av trygghet framförallt för äldre.
Trygghet menar vi sak kunna erbjudas äldre behövande kostnadsfritt. Vi har
idag en tämligen stor efterfrågan till äldreboende och med tanke på det nya
sjukvårdsavtalet kommer andelen äldre med vård i hemmet mest troligt öka
framledes. En del kommuner i landet erbjuder redan trygghetslarm gratis andra
har det till ett lågt pris. Sverigedemokraterna ser det som en självklarhet att just
trygghetslarm ska var kostnadsfritt för den invånare, som har fått det
behovsprövat och därmed är berättigad till ett.
I motionen föreslås att:
1. Berörd nämnd ges uppdraget att erbjuda kostnadsfria trygghetslarm till
de som efter behovsprövning blivit berättigade.
2. Berörd nämnd tar ut en installationsavgift vid inkoppling av
trygghetslarm och att priser baseras efter en omvärldsbild.
3. Berörd nämnd erbjuder trygghetslarm efter nuvarande taxa till de som ej
berättigas.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-11-01, § 74, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 2017-10-06, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fata
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-01, § 74
Svar på motion om gratis larm till våra äldre, 2017-10-06
Remitteringsbeslut
Motion från Linda Lindberg (SD), inkommen 2017-04-10
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Annelie Perssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2017-10-06.
Linda Lindbergs (SD) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Bifall till motionen

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Linda Lindbergs m
fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, SAMA)
Motionären efter beslut i kommunfullmäktige
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Dnr 435-2016

§ 183 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 201711-13 (registrerade 2017-10-03 – 11-01).

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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