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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 18.50

Beslutande

Fredrik Jönsson (C), ordf
Teddy Nilsson (SD)
Jan Zielinski (S)
Angelie Fröjd (M), vice ordf
Ingrid Ekström (SD)
Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Émilie Lundgren (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Hans Lindström (SD)
Patrik Sjöstrand (V), insynsplats
Elisabeth Salonen Ripa (FI), insynsplats ersättare

Ej tjänstgörande
ersättare

Johan Wigrup (C) , §§ 239 – 252, 255 (13.30 – 18.00)
Andrej Nilsson (SD)
Annie Karlsson (S), §§ 239 – 248, 255 (13.30 – 17.30)
Thomas Löfgren (M)
Aase Jönsson (KD), §§ 239 – 252, 255 (13.30 – 18.00)
Jenny Ulfvin (SD)
Knud Nörrelökke (S), §§ 239 – 246 (13.30 – 16.30)
Sara Billquist Selberg (L)
Mats Hannander (SD)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jan Bengtsson, ekonomichef, §§ 239 – 252, 255
Cecilia Hagström, HR-chef, §§ 239 – 252, 255 (13.30 – 18.00)
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 239 – 252, 255 (13.30 –
18.00)
Mikael Lindberg, tf socialchef, §§ 239 – 252, 255 (13.30 – 18.00)
Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef, §§ 239 – 257 (13.30 –
18.15)
Louise Linde, nämndsekreterare, §§ 239 – 240 b)
Sara Månsson, nämndsekreterare, §§ 239 - 242
Malin Vagnér, handläggare, §§ 239 – 240 b)
Mari-Anne Kristensson, ekonom, § 243
Britta Fremling, planeringsstrateg, § 240 d)
VD Robert Svensson, LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, §§
239 – 240 a)
Valnämndens ordförande Göran Winér (S), §§ 239 – 240 b)
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Kim Hellström (SD)
2018-12-04, kl 13.00, Kommunledningskontoret
§§ 239 - 261

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Fredrik Jönsson (C)
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Dnr -

§ 240 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
1. VD Robert Svensson, LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB,
presenterar sig och informerar om verksamheten.
2. Valnämndens ordförande Göran Winér och nämndsekreterare Louise
Linde informerar om utvärdering av allmänna valen 2018.
3. Kommunchef Stefan Larsson informerar om förändringar inom
organiseringen av IT-resurser. Fr o m 2019-01-01 kommer, efter
avtalad samverkan, två tjänster som systemförvaltare inom nuvarande
Sektor social omsorg att överföras till administrativa enheten, och där
tillsammans med befintliga tjänster utgöra en särskild enhet under en
enhetschef. Detta för att ytterligare förstärka förutsättningarna för en
fortsatt utveckling av IT och välfärdstjänster (Dnr 276-2018).
4. SKL Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med samtliga fackliga
organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid, 18:41, Ägar- och
ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola,
18:42, Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av
PA-KL, PAK och LPAK, 18:45, Värdesäkring av ersättning som betalas
till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått
försäkringsskydd enligt AGS-KL och 18:46, Beslut om bidragsbelopp till
enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär (Dnr 9-2018)
5. Preliminär befolkningsstatistik per 2018-09-30 samt
Befolkningsförändringar i Svalövs kommun 2018, Januari-september
(Dnr 90-2018).
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 241 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. Undantag görs då personuppgifter
förhindrar publicering.

Beslutsunderlag
LSR Landskrona Svalöv renhållning ABs styrelsemöte 2018-10-22
Samrådsmöte med medlemskommunerna i Söderåsens miljöförbund 2018-1025
Direktionsmöte med Söderåsens miljöförbund, 2018-10-25
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

5(45)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-03

Dnr 1-2018

§ 242 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Val förrättas av kommunstyrelsen enl bilaga 1).
2. Valet av styrelseledamot och valberedning i Leader bordläggs

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att förrätta ett antal val med anledning av den nya
mandatperioden.

Beslutsgång
Samtliga förslag antogs genom acklamation, förutom nedanstående.

Förslag till beslut på sammanträdet
b) Mats Hannander (SD) och Claes Hallberg (S) har av sina respektive
partier föreslagits som ersättare i Vegeåns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Mats Hannander (SD) som ersättare i Vegeåns vattenråd.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamot Kim Hellström (SD) utses till rösträknare. Ordföranden upplyser om
vilka krav som gäller för valsedlarna. Innan omröstningen påbörjas visas den
tomma urnan för upp för de närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i
den ordning de invalts i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Mats Hannander (SD), 3 röster
för Claes Hallberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Mats
Hannander (SD) till ersättare i Vegeåns vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
c) Sten Nilsson (SD) och Claes Hallberg (S) har av sina respektive partier
föreslagits som ersättare för ombud i Rönneåkommittén (arbetsutskott).

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Sten Nilsson (SD) som ersättare för ombud i Rönneåkommittén
(arbetsutskott). Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.

Justerare
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Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Sten Nilsson (SD), 3 röster för
Claes Hallberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Sten
Nilsson (SD) till ersättare för ombud i Rönneåkommittén (arbetsutskott).

Förslag till beslut på sammanträdet
d) Sten Nilsson (SD) och Claes Hallberg (S) har av sina respektive partier
föreslagits som ersättare för ombud i Rönneåns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Sten Nilsson (SD) som ersättare för ombud i Rönneåns vattenråd.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Sten Nilsson (SD), 3 röster för
Claes Hallberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Sten
Nilsson (SD) till ersättare för ombud i Rönneåns vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
e) Sten Nilsson (SD) och Staffan Löfberg (S) har av sina respektive partier
föreslagits som ersättare i Rååns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Sten Nilsson (SD) som ersättare för ombud i Rååns vattenråd.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Sten Nilsson (SD), 3 röster för
Staffan Löfberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Sten
Nilsson (SD) till ersättare i Rååns vattenråd.

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Hannander (SD) och Claes Hallberg (S) har av sina respektive partier
föreslagits som ersättare för ombud i Rååns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Mats Hannander (SD) som ersättare för ombud i Rååns vattenråd.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Mats Hannander (SD), 3 röster
för Claes Hallberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Mats
Hannander (SD) till ersättare för ombud i Rååns vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
f)

Mats Hannander (SD) och Claes Hallberg (S) har av sina respektive
partier föreslagits som ersättare i Saxån-Braåns vattenvårdskommitté.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Mats Hannander (SD) som ersättare i Saxån-Braåns
vattenvårdskommitté. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser
val.
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Mats Hannander (SD), 3 röster
för Claes Hallberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Mats
Hannander (SD) till ersättare i Saxån-Braåns vattenvårdskommitté

Förslag till beslut på sammanträdet
j)

Teddy Nilsson (SD) och Claes Hallberg (S) har av sina respektive
partier föreslagits som ersättare i Skånes luftvårdsförbund.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Teddy Nilsson (SD) som ersättare i Skånes luftvårdsförbund.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
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Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Teddy Nilsson (SD), 3 röster för
Claes Hallberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Teddy
Nilsson (SD) till ersättare i Skånes luftvårdsförbund.

Förslag till beslut på sammanträdet
n) Kim Hellström (SD) och Émilie Lundgren (S) har av sina respektive
partier föreslagits som ersättare i Gymnasiesamverkan i Skåne,
styrgruppen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Kim Hellström (SD) som ersättare i Gymnasiesamverkan i Skåne,
styrgruppen. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Vice ordförande Angelie Fröjd (M), utses till rösträknare. Innan omröstningen
påbörjas visas den tomma urnan för upp för de närvarande. Ledamöter avger
efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Kim Hellström (SD), 3 röster för
Émilie Lundgren (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Kim
Hellström (SD) till ersättare i Gymnasiesamverkan i Skåne, styrgruppen.

Förslag till beslut på sammanträdet
o) Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S) har av sina respektive partier
föreslagits som ledamot i Familjen Helsingborg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Teddy Nilsson (SD) som ledamot i Familjen Helsingborg.
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val.
Ledamot Kim Hellström (SD) utses ånyo till rösträknare. Innan omröstningen
påbörjas visas den tomma urnan för upp för de närvarande. Ledamöter avger
efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Teddy Nilsson (SD, 3 röster för
Jan Zielinski (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Teddy Nilsson
(SD) till ledamot i Familjen Helsingborg.
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Förslag till beslut på sammanträdet
r) Bengt Jönsson (SD) och Anna Heed Roslund (S) har av sina respektive
partier föreslagits som ersättare i Politiskt samråd med region Skåne
ang. färdtjänst.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Bengt Jönsson (SD) som ersättare i Politiskt samråd med region
Skåne ang. färdtjänst. Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser
val.
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Bengt Jönsson (SD, 3 röster för
Anna Heed Roslund (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Bengt
Jönsson (SD) till ersättare i Politiskt samråd med region Skåne ang. färdtjänst.

Förslag till beslut på sammanträdet
s) Sanna Brobeck (SD) och Claes Hallberg (S) har av sina respektive
partier föreslagits som representant i Skånska livsmedelsakademins
politikernätverk.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat utse Sanna Brobeck (SD) som representant i Skånska
livsmedelsakademins politikernätverk. Omröstning begärs och är sluten
eftersom ärendet avser val.
Innan omröstningen påbörjas visas den tomma urnan för upp för de
närvarande. Ledamöter avger efter upprop sin röst i den ordning de invalts i en
valurna.

Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas
upp i tre grupper och räknas. Med 5 röster för Sanna Brobeck (SD), 3 röster för
Claes Hallberg (S) och 5 blanka röster, har kommunstyrelsen utsett Sanna
Brobeck (SD) till representant i Skånska livsmedelsakademins politikernätverk.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga organ till vilka val förrättas
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)
Ajournering 14.55 – 15.10
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Dnr 126-2018

§ 243 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per
den 2018-10-31
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2018 för kommunstyrelsen
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista
oktober 2018 för kommunstyrelsens verksamhet.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per den sista okober 2018 för kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Mari-Anne Kristensen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C): 1) Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2018 för
kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MEKN)
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Dnr 126-2018

§ 244 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per
2018-10-31
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2018 för Svalövs kommun
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2018 för
Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning per den sista oktober 2018 för Svalövs kommun.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef av Jan Bengtsson.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L) och Angelie Fröjd (M): 1) Ekonomisk
uppföljning per den sista oktober 2018 för Svalövs kommun godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr KS 126-2018, BIN 264-2018

§ 245 Äskande om tilläggsanslag – gymnasieskolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bildningsnämnden beviljas tilläggsanslag med 7 800 000 kr till
verksamhet gymnasieskolan.
2. Finansiering sker med 5 000 000 ur strategisk reserv. Återstående
2 800 000 försämrar det budgeterade resultatet för kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämndens analys av den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan
visade på att förvaltningen saknar 7 800 000 i budget för att finansiera
verksamheten.
Förvaltningen föreslår därför bildningsnämnden att äska 7 800 000 ur den
strategiska reserven, för att täcka det förväntade budgetunderskottet inom
gymnasieskolan 2018.
Bildningsnämnden föreslog 2018-08-21, § 73, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Analysen kring den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan
godkänns.
Kommunfullmäktige fattade 2018-10-29, § 150, bl a följande beslut: Analysen
kring den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan godkänns.
Kommunstyrelsen fattade 2018-11-12, § 233, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 233
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-29, § 150
Förslagsskrivelse, daterad 2018-10-23
Bildningsnämndens protokoll 2018-08-21, § 73
Förvaltningens förslagsskrivelse, 2018-08-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-28, § 81

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Angelie Fröjd
(M): 1) Bildningsnämnden beviljas tilläggsanslag med 7 800 000 kr till
verksamhet gymnasieskolan. 2) Finansiering sker med 5 000 000 ur strategisk
reserv. Återstående 2 800 000 försämrar det budgeterade resultatet för
kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, KTFG, JBN, AAN, LELE)
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Dnr 315-2017

§ 246 Budget 2019, plan 2020-2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultat-, balans-och finansieringsbudget för 2019 med plan 2020-2021
fastställs.
2. Mål och tillhörande visare fastställs.
3. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att nyupplåna, d v s öka
kommunens skulder med totalt 70 miljoner kronor.
4. Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, under
år 2019.
5. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att
överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på
respektive bolagsstämma.
6. Det pågående arbetsmarknadsprojekt under 2018 finansieras i första
hand med statsbidrag för extratjänster. I andra hand med medel för
statlig ersättning för nyanlända samt statligt stöd för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt SFS 2015:503.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Hans Lindström (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Teddy Nilssons m fl yrkande.

Icke deltagande i beslut
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) deltar ej i
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2018-06-04, § 35, följande beslut: 1) Posten
Avgiftsfinansierade Investeringar i VA-nätet höjs från 18 mnkr till 33 mnkr för år
2019. 2) Avsnitt Ekonomiska inriktningsdirektiv för AB SvalövsBostäder resp AB
Svalövs Lokaler: Punkt 1 ändras till: Bolaget ska ge en årlig avkastning på eget
kapital med genomsnittlig statslåneränta för året plus två procentenheter.
Kommunfullmäktige fattade 2018-06-18, § 103: 1) Föreliggande förslag till
Ramar för mål och budget 2019, med plan 2020-2021 antas med följande
ändring: sid 8, punkt 9 respektive sid. 9, punkt 9: Bolagen skall tillämpa
samtliga av kommunen antagna policydokument i de fall de är adekvata för
verksamheten. 2) Förslaget remitteras till nämnderna, som har möjlighet att
lämna synpunkter vid ett kommunstyrelsemöte i oktober, preliminärt den 15
oktober. 3) Nämnder och styrelser uppdras att redovisa en fördelning av
driftramen på enskilda huvudverksamheter på mötet i oktober. 4) Nämnder och
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styrelser uppdras att redovisa en fördelning av investeringsramen på enskilda
projekt på mötet i oktober. 5) Nämnder och styrelser uppdras att redovisa
förslag på intäktsökningar genom justering av taxor m m om totalt 1 mnkr på
mötet i oktober. 6) Nämnder och styrelser uppdras att besluta om internbudget
för 2019 senast 31 januari 2019.
Förslag till beslut kring Mål och Budget 2019 samt Plan 2020-2021 kommer att
behandlas vid kommunstyrelsens möte den 3 december samt i
kommunfullmäktige den 17 december.
Kommunstyrelsen måste dock enligt kommunallagen Kap 6 föreslå en
skattesats senast under oktober månad. Det förslaget blir således någon dag
försenat. Denna skattesats kan ändras av kommunfullmäktige senast i
december.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni om ramar för nämnder avseende mål
och budget för 2019 samt plan 2020-2021. Avsikten var att nämnder vid ett
kommunstyrelsemöte den 15 oktober skulle lämna sina remissvar på beslutade
ramar. Detta sker nu istället 12 november.
Kommunstyrelsen fattade 2018-11-12, § 220, följande beslut: 1)
Sammanställningar av ekonomiskt läge i samband med remissvar från nämnder
samt nämndernas remissvar noteras enligt bilaga 1-12.
Kommunfullmäktige fattade 2018-11-26, § 171, följande beslut: 1) Utdebitering
av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2019 till 20,74 per
skattekrona.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 171
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 220
Tjänsteskrivelse med sammanställning av remissvar, daterad 2018-11-01
Remissvar från nämnder och styrelser (bilagorna 4 – 12)
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, 103
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 135
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2018-06-04
Arbetsutskottets protokoll 2018-05-28, § 68
Ramar för Mål och budget 2019 med plan 2020-2021, daterat 2018-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultat-,
balans- och finansieringsbudget för 2019 med plan 2020-2021 fastställs. 2) Mål
och tillhörande visare fastställs. 3) Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder med totalt 70 miljoner kronor. 4)
Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, under år 2019. 5)
Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna
de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive
bolagsstämma. 6) Det pågående arbetsmarknadsprojekt under 2018
finansieras i första hand med statsbidrag för extratjänster. I andra hand med
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medel för statlig ersättning för nyanlända samt statligt stöd för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt SFS 2015:503.
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD) Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Hans Lindström (SD): Bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons och Teddy
Nilssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Fredrik Jönssons
yrkanden.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för bifall till Fredrik Jönssons (C) yrkande.
Nej-röst bifall till Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster, 5 nej-röster och 3 ledamöter som avstår, har kommunstyrelsen
med ordförandens utslagsröst beslutat att anta Fredrik Jönssons yrkanden. Se
omröstningsbilaga 1.

Särskilt yttrande
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) avger särskilt
yttrande (bilaga).
Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN, LELE, HAHZ, SAMA)
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Dnr 273-2018

§ 247 Partistöd 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Grundstödet fastställs för 2019 till 17 809 kr.
2. Mandatstödet fastställs för 2019 till 8 789 kr.

Sammanfattning av ärendet
Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp
med prisbasbeloppet.
Fr o m förra året ändrades reglementet på så sätt att partistödet räknas upp i
enlighet med prisbasbeloppet, i stället för motsvarande uppräkningen av
budgetramarna. Kostnadsökningen jämfört med 2018, med hänsyn till att
antalet partier också utökats, är ca 27 tkr.
Grundstödet var år 2018 17 426 kr medan mandatstödet var 8 600 kr.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 182
Reglemente för kommunalt partistöd

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Grundstödet
fastställs för 2019 till 17 809 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2019 till 8 789 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr: KS 59-2018, VON 121-2018, SN 94-2018

§ 248 Utredning organisation sektorsindelning Sektor
social omsorg
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag om att bostadsanpassningsåtgärder enligt lagen om

bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) överförs från vård- och
omsorgsnämnden till bygg- och räddningsnämnden från och med den 1
januari 2019, remitteras till bygg- och räddningsnämnden för yttrande.
Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 14 december
2018.
2. Sektor social omsorg upphör den 31 december 2018.
3. Från och med 1 januari 2019 inrättas en vård- och omsorgssektor samt

en social sektor i enlighet med förslag till organisationsskiss i ”Utredning
Sektor social omsorg” daterad den 9 oktober 2018 (dnr KS 592018:135).
4. En utvärdering av effekterna av den nya sektorsindelningen ska göras

och återrapporteras till kommunstyrelsen under första halvåret 2020.
5. Den ökade nettokostnaden för den nya sektorsindelningen beräknas

uppgå till ca 3,6 miljoner kronor årligen efter genomförd omställning.
Dessa ökade anslag ska inarbetas i det årliga arbetet med mål och
budget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 14 maj 2018 personalutskottet i uppdrag att utreda
en framtida delning av sektor social omsorg utifrån principen om att en sektor
ska betjäna en nämnd.
Utredningen fick påbörjas efter slutförd facklig samverkan och ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2018. Kostnaderna för
utredningen får uppgå till högst 100 tkr (KS § 112/2018).
Den fackliga samverkan är slutförd och för att kunna påbörja lösandet av
uppdraget har personalutskottet fastställt ett utredningsdirektiv.
Personalutskottet fattade 2019-06-18, § 18, följande beslut: Personalutskottet
fastställer utredningsdirektiv gällande sektor social omsorg enligt bilaga 1.
Arbetsutskottet föreslog 2018-08-27, § 94, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämndens ram
2018 sänks med 633 400 kronor fördelat med 512 400 kronor på verksamhet
vård och omsorg och med 121 000 kronor på verksamhet LSS. 2)
Kommunstyrelsens ram 2018 höjs med 633 400 kronor fördelat med 512 400
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kronor på verksamhet vård och omsorg och med 121 000 kronor på verksamhet
LSS. 3) Ramarna för 2019 och framåt korrigeras på motsvarande sätt med 1
900 000 kronor.
Personalutskottet fattade 2018-09-19, § 37, följande beslut: 1) Informationen
noteras.
Av den framtagna rapportens sammanfattning framgår följande:
- De personella resurserna inom vård- och omsorgssektorn stärks över hela
linjen från höjd grundbemanning till att cheferna inom vården får ett
kontrollspann som gör det möjligt att vara en närvarande chef.
- Ett ännu större fokus på brukaren, bättre nyttjande av befintliga lokaler samt
bättre förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor såsom arbetsmiljö,
kvalitetsutveckling och välfärdsteknik.
- Formerna för myndighetsutövning inom vård- och omsorgsnämndens område
stärks och blir mindre sårbara då resurserna samlas till en särskild enhet under
en chef. Därigenom kommer myndighetsutövningen vara tydligt skild från
verksamheten, vilket gynnar rättssäkerheten och minskar riskerna för påverkan.
- Inarbetade rutiner inom social sektor bevaras och utvecklas vidare. Arbetet
med att koordinera insatser mot den enskilde som möter olika delar av
förvaltningen kommer att innebära ett tydligare brukarperspektiv.
- Rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och socialnämnden tydliggörs och
det operativa arbetet inom arbetsmarknadsområdet kommer även framgent
styras av arbetslinjen. En eventuell förstärkning av kommunledningskontorets
resurser för att hantera strategiska arbetsmarknads- och migrationsfrågor bör
övervägas.
- Ansvaret för bostadsanpassningsbidrag flyttas från vård- och
omsorgsnämnden till bygg- och räddningsnämnden vid årsskiftet 2018/2019.
Vidare föreslås att resurserna för att hantera ansökan om
bostadsanpassningsbidrag förstärks.
Den ökade nettokostnaden för att genomföra denna organisationsförändring
beräknas till cirka 3,6 miljoner kronor per år. I detta belopp ingår inte de ökande
kostnaderna för distribution av varm mat varje dag till våra brukare. Vidare
förutsätts att det statsbidrag som erhålls för utökad nattbemanning inte upphör
vid årsskiftet.
Personalutskottet fattade 2018-10-10, § 43, följande beslut: 1)
Personalutskottet skickar förslag till ny sektorsindelning på remiss till vård- och
omsorgsnämnden och socialnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit
till kommunstyrelsen senast den 1 november 2018.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-10-18, § 92, följande beslut: 1) Vårdoch omsorgsnämnden har inget att erinra mot utredningsförslaget till ny
sektorsindelning, under förutsättning att vård- och omsorgsnämnden får de
resurser som krävs för att verkställa det. 2) Utfallet av ny sektorsindelning bör
följas upp en gång i halvåret.
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Socialnämnden fattade 2018-10-31, § 177, följande beslut: 1) Förvaltningens
förslag till remissvar i ärende SN 94-2018 antas som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen.
En tjänsteskrivelse har upprättats 2018-11-09 av kommunchefen. I
tjänsteskrivelsen föreslås kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Förslag om
att bostadsanpassningsåtgärder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
(SFS 2018:222) överförs från vård- och omsorgsnämnden till bygg- och
räddningsnämnden från och med den 1 januari 2019, remitteras till bygg- och
räddningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen
senast 30 november 2018. 2) Sektor social omsorg upphör den 31 december
2018. 3) Från och med 1 januari 2019 inrättas en vård- och omsorgssektor
samt en social sektor i enlighet med förslag till organisationsskiss i ”Utredning
Sektor social omsorg” daterad den 9 oktober 2018 (dnr KS 59-2018:135). 4) En
utvärdering av effekterna av den nya sektorsindelningen ska göras och
återrapporteras till kommunstyrelsen under första halvåret 2020. 5) Den ökade
nettokostnaden för den nya sektorsindelningen beräknas uppgå till ca 3,6
miljoner kronor årligen efter genomförd omställning. Dessa ökade anslag ska
inarbetas i det årliga arbetet med mål och budget.
Kommunfullmäktige fattade 2018-11-26, § 172, följande beslut: 1) Vård- och
omsorgsnämndens ram 2018 sänks med 633 400 kronor fördelat med 512 400
kronor på verksamhet vård och omsorg och med 121 000 kronor på verksamhet
LSS. 2) Kommunstyrelsens ram 2018 höjs med 633 400 kronor fördelat med
512 400 kronor på verksamhet vård och omsorg och med 121 000 kronor på
verksamhet LSS. 3) Ramarna för 2019 och framåt korrigeras på motsvarande
sätt med 1 900 000 kronor.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson,
vård- och omsorgschef Madeleine Moberg och tf socialchef Mikael Lindberg.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 172
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 221
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
Socialnämndens protokoll 2018-10-31, § 177
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-10-18, § 92
Personalutskottets protokoll 2018-10-10, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-09
Rapport ”Utredning Sektor social omsorg” med bilagor, daterad 2018-10-09
Personalutskottets protokoll 2018-09-19, § 37
Personalutskottets protokoll 2018-06-18, § 26
Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-06-15
Personalutskottets protokoll 2018-05-14, § 10
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 112

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Anneli Persson (S), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M),
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Ingrid Ekström (SD): 1) Förslag
om att bostadsanpassningsåtgärder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag
(SFS 2018:222) överförs från vård- och omsorgsnämnden till bygg- och
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räddningsnämnden från och med den 1 januari 2019, remitteras till bygg- och
räddningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen
senast den 14 december 2018. 2) Sektor social omsorg upphör den 31
december 2018. 3) Från och med 1 januari 2019 inrättas en vård- och
omsorgssektor samt en social sektor i enlighet med förslag till
organisationsskiss i ”Utredning Sektor social omsorg” daterad den 9 oktober
2018 (dnr KS 59-2018:135). 4) En utvärdering av effekterna av den nya
sektorsindelningen ska göras och återrapporteras till kommunstyrelsen under
första halvåret 2020. 5) Den ökade nettokostnaden för den nya
sektorsindelningen beräknas uppgå till ca 3,6 miljoner kronor årligen efter
genomförd omställning. Dessa ökade anslag ska inarbetas i det årliga arbetet
med mål och budget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MLLG, MAMG, SAMA)
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Dnr 269-2018

§ 249 Revidering av reglementen för vård- och
omsorgsnämnden och bygg- och
räddningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. § 1 c) utgår ur Vård- och omsorgsnämndens reglemente, och förs till
bygg- och räddningsnämndens reglemente, som en ny § 1 g).
2. Förändringen träder i kraft 2019-01-01
3. Resp nämnd uppmanas att fatta beslut om revidering av
delegeringsordningarna i enlighet med förändringen.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av den föreslagna förändringen vad gäller organisatorisk
tillhörighet för bostadsanpassningsverksamheten, behöver reglementena för de
båda berörda nämnderna revideras. Resp delegeringsordning behöver också
revideras, men dessa beslut fattas i resp nämnd.
Frågan om förändringen har remitterats till bygg- och räddningsnämnden inför
kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17.

Beslutsunderlag
Gällande reglementen för Vård- och omsorgsnämnden och Bygg- och
räddningsnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Anneli Perssons (S), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds
(M), Jan Zielinskis (S), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladhs (C) och Wioletta
Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) § 1 c) utgår
ur Vård- och omsorgsnämndens reglemente, och förs till bygg- och
räddningsnämndens reglemente, som en ny § 1 g). 2) Förändringen träder i
kraft 2019-01-01. 3) Resp nämnd uppmanas att fatta beslut om revidering av
delegeringsordningarna i enlighet med förändringen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MEMG, MAN, HAHZ, SAMA, LELE)
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Dnr 270-2018

§ 250 Förordnande av vård- och omsorgschef
Kommunstyrelsens beslut
1. Madeleine Moberg utses till sektorschef för vård- och omsorgssektorn
med titel vård- och omsorgschef.
2. Lön fastställs till 71 500 kronor per månad i 2019 års löneläge.
Tjänstgöringsgraden är 100 procent och anställningen är övertidsavlöst.
3. Kommunchef Stefan Larsson uppdras teckna anställningsavtal för
tjänsten med tillträdesdatum den 1 januari 2019

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av delningen av den sociala sektorn föreligger en ny
sektorsstruktur och därmed behov av att vård- och omsorgschef erhåller
uppdraget som sektorschef för vård- och omsorg.
Då Madeleine Moberg, nuvarande verksamhetschef för vård- och omsorg,
rekryterades fanns en möjlig förändring av sektorsstrukturen med i
beräkningen. I rekryteringen ställdes därför krav på såväl kompetens för och
erfarenhet av ledarskap på motsvarande sektorschefsnivå. Dessa krav uppfyller
Madeleine Moberg väl.
I rekryteringsprocessen deltog förutom tjänstepersoner och fackliga
representanter även dåvarande kommunstyrelsens ordförande,
personalutskottets ordförande samt ordförande för vård- och omsorgsnämnden.
Beslut att förorda Madeleine Moberg som vård- och omsorgschef fattades av en
enig rekryteringsgrupp.
Facklig samverkan i ärendet är genomförd den 27 november och de fackliga
organisationerna har inga invändningar mot arbetsgivarens förslag att tillsätta
Madeleine Moberg.
Utifrån ovanstående föreslås Madeleine Moberg tillsättas som sektorschef med
titeln vård- och omsorgschef från den 1 januari 2019 och tills vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och Torbjörn
Ekelund (L): 1) Madeleine Moberg utses till sektorschef för vård- och
omsorgssektorn med titel vård- och omsorgschef. 2) Lön fastställs till 71 500
kronor per månad i 2019 års löneläge. Tjänstgöringsgraden är 100 procent och
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anställningen är övertidsavlöst. 3) Kommunchef Stefan Larsson uppdras teckna
anställningsavtal för tjänsten med tillträdesdatum den 1 januari 2019

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CHM, MAMG)
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Dnr 271-2018

§ 251 Förordnande socialchef
Kommunstyrelsens beslut
1. Mikael Lindberg utses till sektorschef för sociala sektorn med titel
socialchef under förutsättning att registerkontroll inte påvisar något som
utesluter anställning.
2. Lön fastställs till 63 000 kronor per månad i 2019-års löneläge.
Tjänstgöringsgraden är 100 procent och anställningen är övertidsavlöst.
3. Kommunchef Stefan Larsson uppdras teckna anställningsavtal för
tjänsten med tillträdesdatum den 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av delningen av den sociala sektorn föreligger en ny
sektorsstruktur. Tidigare nivån verksamhetschef inom individ– och
familjeomsorgen avvecklas i den nya organisationen och ersätts med
sektorschef.
Mikael Lindberg som tidigare innehaft uppdraget som verksamhetschef har
gedigen kompetens för samtliga områden inom individ- och familjeomsorgen
och har med gott resultat innehaft uppdraget som tillförordnad sektorschef och
socialchef sedan den 1 juni 2018. Facklig samverkan i ärendet är genomförd
den 27 november och de fackliga organisationerna har inga invändningar mot
arbetsgivarens förslag att tillsätta Mikael Lindberg.
Utifrån ovanstående föreslås Mikael Lindberg tillsättas som sektorschef med
titeln socialchef från den 1 januari 2019 och tills vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och Torbjörn
Ekelund (L): 1) Mikael Lindberg utses till sektorschef för sociala sektorn med
titel socialchef under förutsättning att registerkontroll inte påvisar något som
utesluter anställning. 2) Lön fastställs till 63 000 kronor per månad i 2019-års
löneläge. Tjänstgöringsgraden är 100 procent och anställningen är
övertidsavlöst. 3) Kommunchef Stefan Larsson uppdras teckna
anställningsavtal för tjänsten med tillträdesdatum den 1 januari 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CHM, MLLG)
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Dnr 235-2018

§ 252 Utrustningsersättning förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utrustningsersättning införs inte.
2. För de förtroendevalda som inte har egen utrustning, finns i
undantagsfall möjlighet att låna en läsplatta under mandatperioden av
kommunen.

Reservation
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
I samband med införande av elektronisk hantering av kallelser och handlingar i
ytterligare politiska organ i samband med den nya mandatperioden, föreslås att
en utrustningsersättning införs, avsett att täcka del av finansiering för den
förtroendevaldes utrustning i form av surfplatta eller bärbar dator.
Arbetsutskottet föreslog 2018-09-24, § 109, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) En utrustningsersättning införs för
samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt
de nämnder och styrelser i övrigt som använder elektronisk hantering av
kallelser och handlingar. 2) Ersättningen utgår med 500 kr till var och en som
vid årets början innehar uppdrag enligt ovan, oberoende av om den
förtroendevalde innehar ett eller flera uppdrag. 3) Ersättningen utvärderas av
kommunfullmäktiges presidium i slutet av mandatperioden.
Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-29.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-10-16, § 194, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) En utrustningsersättning införs för samtliga ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt de nämnder och styrelser
i övrigt som använder elektronisk hantering av kallelser och handlingar. 2)
Ersättningen utgår årligen med 500 kr till var och en som vid årets början
innehar uppdrag enligt ovan, oberoende av om den förtroendevalde innehar ett
eller flera uppdrag. 3) Ersättningen utvärderas av kommunfullmäktiges
presidium i slutet av mandatperioden.
Kommunfullmäktige fattade 2018-10-29, § 153, följande beslut: Motivering till
återremittering återfinns i protokollsbilaga 1.
I skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson och dess vice
ordförande Angelie Fröjd, daterad 2018-11-12, föreslås kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Utrustningsersättning införs
inte. 2) För de förtroendevalda som inte har egen utrustning, finns i
undantagsfall möjlighet att låna en läsplatta under mandatperioden av
kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(45)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-03

Av skrivelsen framgår följande: ”Fr o m mandatperioden 2019 – 2022 är
avsikten att övergå till distribution av kallelser och handlingar elektroniskt, i
stället för pappershandlingar. Det har diskuterats att införa en ersättning för de
förtroendevalda som använder egen utrustning, men den styrande koalitionen
menar att ett sådant inte är behövligt. Undantagsvis kan de förtroendevalda
som saknar egen utrustning, låna en läsplatta under mandatperioden.
Gällande reglementen för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden,
bygg- och räddningsnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden
och socialnämnden möjliggör övergången, då det t ex kommunstyrelsens
reglemente stadgas följande: ”Kallelse får ske elektroniskt om det inte är
olämpligt. Ordförande bestämmer formen för kallelse.
I övriga fall, återkommer förvaltningen med förslag till revideringar.”

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-29, § 153
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 194
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 109
Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Angelie Fröjds (M) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Utrustningsersättning införs inte. 2) För de
förtroendevalda som inte har egen utrustning, finns i undantagsfall möjlighet att
låna en läsplatta under mandatperioden av kommunen.
Jan Zielinskis (S), Anneli Perssons (S) och Émilie Lundgrens (S) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Utrustningsersättning införs inte. 2) För de
förtroendevalda som inte har egen utrustning, finns möjlighet att låna en
läsplatta under mandatperioden av kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl och Jan Zielinskis m fl yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Fredrik Jönssons m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN)
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Dnr KS 178-2018, BRN 48-2018

§ 253 Riskanalys enligt lagen om skydd mot olyckor
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun antar riskanalysen enligt lagen om skydd mot olyckor.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har tagit fram en riskanalys enligt lagen om skydd mot
olyckor. Riskanalysen beskriver vilka risker i kommunen som kan föranleda en
räddningsinsats. Svalövs kommun ska minst en gång varje mandatperiod anta
en riskanalys. Riskanalysen ska ligga som underlag till det handlingsprogram
som Svalövs kommun ska anta under 2019 för den nya mandatperioden.
Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2018-06-20, § 72, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1)Svalövs kommun antar riskanalysen enligt lagen om
skydd mot olyckor.

Beslutsunderlag
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-06-20, § 72
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-06-07
Förslag till riskanalys

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (SD), Stefan Pettersson
(M), Jan Zielinski (S), Ingrid Ekström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Svalövs
kommun antar riskanalysen enligt lagen om skydd mot olyckor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bygg- och räddningsnämnden
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen i Skåne län, inkl Riskanalys
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, NSSG, HAHZ)
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Dnr 298-2017

§ 254 Utseende av dataskyddsombud
Kommunstyrelsens beslut
1. Administrativ chef Michael Andersson entledigas från uppdraget som
datakyddsombud för kommunstyrelsen per 2018-12-31.
2. Kommunstyrelsen utser beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas
Schörling till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den
1 januari 2019.
3. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Reglerna om dataskyddsombud började gälla samtidigt som
dataskyddsförordningen1, den 25 maj 2018.
Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett
dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 81, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen utser administrativ chef Michael Andersson till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den 25 maj 2018. 2)
Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.
Beslutet fattades i avvaktan på att beredskaps- och säkerhetssamordnare
rekryterats. Det tillfälliga dataskyddsombudet har nu i skrivelse daterad 201811-13, anhållit om att bli entledigad från uppdraget.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens dataskyddsombud med begäran om
entledigande, daterad 2018-11-13
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09, § 81
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-26, § 48
Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-19
Artiklarna 37-39 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson
(S), Jan Ziekinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Stefan Pettersson (M) och Wioletta
Kopanska Larsson (SD): 1) Administrativ chef Michael Andersson entledigas
1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning).
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från uppdraget som dataskyddsombud för kommunstyrelsen per 2018-12-31. 2)
Kommunstyrelsen utser beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas
Schörling till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den 1
januari 2019. 3) Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen
dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Datainspektionen, inkl kontaktuppgifter
Kommunförvaltningen (SNLN, SAMA, MAN, NSSG)
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Dnr: KS 55-2018, SBN 363-2017

§ 255 Ny ersättningsmodell för färdtjänst
Kommunstyrelsens beslut
1.

Svalövs kommun ingår föreliggande föreslag till ”Överenskommelse om
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt Färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag”.

2.

Överenskommelsen tecknas med 12 månaders uppsägningstid.

3.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson bemyndigas underteckna
överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 av Skånes 33
kommuner har, genom särskilt avtal, överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i
kommunen till myndigheten. Den överlåtna verksamheten finansieras genom att
kommunen utger ett bidrag till Region Skåne. Avtalet om överlåtelse utgick från
att samtliga kommuner i Skåne skulle överlåta sina uppgifter senast 2014-12-31
och att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med egna
medel, finansiera övertagen verksamhet.
Då förutsättningarna inte var uppfyllda tecknade parterna en överenskommelse
om fortsatt finansiering från 1 januari 2015. Även denna överenskommelse
utgick från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället och för att
säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt kom parterna överens
om att såväl modell som nivåer skulle ses över senast inför den 1 januari 2018.
Trots idogt arbete nådde parterna inte ända fram. För att lösa finansieringen för
2018 tecknades en tillfällig överenskommelse som i princip innebar en
prolongering av befintlig lösning där det sammanlagda bidraget från
kommunerna räknades upp med index men i övrigt lämnades oförändrat.
Skånetrafiken har skickat en ny överenskommelse om finansiering av färdtjänst
till de kommuner som sedan tidigare överlåtit huvudmannaskapet för färdtjänst
till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Svar ska lämnas senast den 30
november 2018.
Skånetrafiken har också skickat en uppsägning av den befintliga
överenskommelsen om finansiering. Om det nya förslaget till överenskommelse
inte godkänns avser Region Skåne att säga upp avtalet om huvudmannaskap
för färdtjänsten med berörd kommun.
Förslaget till ny finansieringsmodell har beretts under flera år. Under våren
2018 yttrande sig deltagande kommuner över det förslag som då förelåg.
Region Skåne har endast gjort mindre ändringar i förslaget med anledning av
inkomna yttranden.
Svalövs kommun ställde sig i sitt remissyttrande positiv till den
finansieringsmodell som föreslås i överenskommelsen. Modellen bygger på att
varje kommun står för sina faktiska kostnader för färdtjänst. Kommunen
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framförde dock kritik mot de bristande möjligheterna för kommunerna att
påverka sina egna kostnader och mot avsaknaden av skrivningar som ställer
krav på att Region Skåne ska arbeta för en effektivisering och återhållsamhet
avseende kostnadsutvecklingen.
Kommunförvaltningen menar, trots de meningsskiljaktigheter som kvarstår, att
den nuvarande organisationsformen och förslaget till ny överenskommelse för
finansiering av verksamheten är övervägande positivt. Förslaget till
överenskommelse gällande finansiering av färdtjänst ska därför godkännas.
Inför beslut ska ärendet kompletteras med information från Familjen
Helsingborgs pågående dialog om avtalsförslaget.
Information har lämnats vid arbetsutskottets sammanträden 2018-09-24 och
2018-10-29.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-10-23, § 139, följande beslut:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fattade 2018-11-12, § 222, följande beslut: Ärendet tas upp
på kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.
I tjänsteskrivelse daterad 2018-11-16, föreslås Svalövs kommun ingå
föreslagen överenskommelse.
Vid sammanträdet lämnar planeringsstrateg Britta Fremling en redogörelse för
ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Teddy Nilsson (SD):
1) Svalövs kommun ingår föreliggande föreslag till ”Överenskommelse om
fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt Färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag”. 2) Överenskommelsen tecknas med 12 månaders
uppsägningstid. 3) Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson bemyndigas
underteckna överenskommelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Skånetrafiken, inkl undertecknad överenskommelse i två exemplar
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, BRG)
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Dnr VON 143-2017, SN 101-2018, KS 6-2018

§ 256 Överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid
utskrivning från somatiska och psykiatrisk sluten
hälso- och sjukvård
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun föreslås besluta att ställa sig bakom förslaget om
överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
2. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson bemyndigas
underteckna vederbörliga handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen antog i juni 2017 lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning inom
sluten hälso- och sjukvård. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen
ersatte den tidigare lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för
viss hälso- och sjukvård, den så kallade betalningsansvarslagen. I den nya
lagen tydliggörs ansvaret att kommunerna och den öppna hälso- och
sjukvården tidigt måste börja planera inför patientens utskrivning från
slutenvården. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vad som ska
gälla för kommunernas betalningsansvar och belopp om vi inte är överens, där
bestämmelserna är 3 dagar efter utskrivningsklar. I Skåne län slöts ett särskilt
avtal under 2017 mellan parterna Region Skåne och kommunerna i Skåne län.
Lagen omfattar även en övergångsbestämmelse som innefattar patienter i
sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård som träder i kraft från och med den 1
januari 2019.
Kommunförbundet Skåne har under 2018 i samverkan med Region Skåne tagit
fram ett förslag till särskild överenskommelse som omfattar både den slutna
hälso- och sjukvården inom somatik och psykiatri. Överenskommelsen innebär
att samma beräkningsmodell ska tillämpas som använts för den somatiska
hälso-sjukvården under 2018. Denna beräkningsmodell för kommunalt
betalningsansvar baseras på en genomsnittlig beräkning, där
betalningsansvaret inträder när en utskrivningsklar överträder 2,8 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad.
Överenskommelsen kommer att följas och utvärderas.
Ovan beskrivna överenskommelse kommer att gälla tillsvidare från och med
den 1 januari 2018 under förutsättning att samtliga kommuner skriver under
avtalet eller på annat sätt ingått överenskommelsen senast den 21 december
2018.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2018-11-15, § 101, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun föreslås
besluta att ställa sig bakom förslaget om överenskommelse mellan Region
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Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård.
Socialnämnden föreslog 2018-11-28, § 212, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun föreslås besluta
att ställa sig bakom förslaget om överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av vård- och omsorgschef Madeleine
Moberg.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2018-11-28, § 212
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-11-15, § 101
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-07
Överenskommelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Anneli Perssons (S), Ingrid Ekströms
(SD), Torbjörn Ekelunds (L), Jan Zielinskis (S) och Stefan Petterssons (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun föreslås besluta att
ställa sig bakom förslaget om överenskommelse mellan Region Skåne och
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. 2) Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Jönsson bemyndigas
underteckna vederbörliga handlingar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Region Skåne med av kommunstyrelsens ordförande undertecknat avtal
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, SAMA, MAN, MAMG, MLLG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 278-2018, BIN 397-2018

§ 257 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och
fritidshem i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Regler och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun,
daterade 2018-11-29, version 2, antas och gäller från den 1 januari
2019.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet består av två delar. Del 1 är Regler och e-tjänster (s.1-9), del 2
(s.10) är taxor. Följande ärende gäller beslut kring del 1. Del 2 kan först
beslutas när Skolverket fått aktuella taxor för 2019 från regeringen (i slutet av
november).
Revideringar i del 1 att besluta om. Se förklaringar i Ärendebeskrivningen.


Uppdatering: Ny läroplan för förskolan (1 juli 2019)



Tillägg: GDPR (25 maj 2018)



Tillägg: Rätten till förskola



Uppdatering: F-klass obligatorisk (1 juli 2018)



Uppdatering: Fritidshem fram till och med vårterminen det år eleven
fyller 13 år



Tillägg: LSS-lagen för skolungdomar från 12 år



Tillägg: Vårdnadshavare måste svara på placeringserbjudande inom två
veckor



Förtydligande: Turordningsregler



Tillägg: Omplacering inom de kommunala förskolorna



Uppdatering: Läkarintyg efter en vecka från vårdnadshavare



Uppdatering: 6 dagar stängt på förskolorna för kompetensutveckling



Tillägg: Utebliven inkomstredovisning medför placering i högsta
avgiftsklassen



Uppdatering: Två månaders uppsägning

Den 29 november 2018 gjordes en redaktionell revidering av Regler och etjänster för barnomsorg i Svalövs kommun. Vid sammanträdet föreslogs att
punkt 4, näst sista stycket på sidan 3 i dokumentet ”Regler och e-tjänster för
barnomsorg i Svalövs kommun”, skulle lyftas ur dokumentet. Med anledning av
detta skapades version 2 av dokumentet. Detta för att ge respektive parti
möjlighet att diskutera aktuell punkt internt, inför framtida beslut.

Justerare
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Bildningsnämnden fattade 2018-11-29, § 113, följande beslut: 1) Ordföranden
bemyndigas bereda förslag till taxor för förskola och fritidshem 2019, inför
beslut i kommunstyrelsen.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Regler och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs
kommun, daterade 2018-11-29, version 2, antas och gäller från den 1 januari
2019.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2018-11-29, § 113
Förslagsskrivelse, daterad 2018-11-14
Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Teddy Nilssons (SD), Anneli
Perssons (S), Torbjörn Ekelunds (L) och Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Regler och e-tjänster för förskola och fritidshem i
Svalövs kommun, daterade 2018-11-29, version 2, antas och gäller från den 1
januari 2019.

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

Justerare
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Dnr 265-2018

§ 258 Missiv från revisionens ordförande avs publicering
av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisionens missiv och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ordföranden för Svalövs kommuns revisorer har inkommit med ett missiv
avseende publicering av protokoll. I missivet betonas vikten av att protokoll blir
anslagna i tid då detta påverkar beslutets lagakraftsvinnande och möjlighet att
överklaga.
Förvaltningen har formulerat ett förslag till yttrande. I yttrandet framhävs
skillnaden mellan den lagstadgade skyldigheten att anslå justeringsbevis på
den digitala anslagstavlan och den frivilliga servicen att tillhandahålla protokoll
på hemsidan.
I enlighet med kommunallagen anslås Svalövs kommuns justeringsbevis på
kommunens digitala anslagstavla, senast två dagar efter justering. I Svalövs
kommun finns endast krav på publicering av kommunfullmäktiges protokoll,
vilket regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 43. Utöver
kommunfullmäktiges protokoll publiceras även de protokoll som inte innehåller
sekretess eller personuppgifter på kommunens hemsida.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael
Andersson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-12
Kommunfullmäktiges arbetsordning, 2017-11-27, § 167
Inkommen skrivelse, daterad 2018-10-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): 1) Föreliggande förslag till yttrande
antas.
Fredrik Jönssons (C) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Revisionens missiv och kommunstyrelsens yttrande
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Revisionen inkl yttrande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 279-2018

§ 259 Vision för Svalöv
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar projektdirektivet Vision för Svalöv.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Ingrid Ekström (SD), Kim Hellström (SD), Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Hans Lindström (SD) reserverar sig till förmån för
Teddy Nilssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut i november 2016 om att en vision för Svalövs
kommun ska tas fram (KF 2016-11-28, § 140). Arbetet påbörjades i början av
2018 då kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde en översiktlig tidsplan och
budget för visionsarbetet. Under 2018 anordnades en omvärldsdag den 2 mars
2018 med Stefan Hyttfors och Charlotta Mellander som talare. Politikerna i
kommunstyrelsen, alla kommunens chefer samt olika utvecklingsfunktioner
bjöds in till dagen som resulterade i en broschyr med sammanfattningar och
reflektioner.
Syftet är att ta fram en gemensam vision för hela Svalövs kommun, både som
geografiskt område och för kommunens hela organisation, som ska ligga till
grund för den framtida strategiska planeringen. Det finns två huvudsakliga mål.
Det ena är att en vision som hela kommunfullmäktige står bakom ska antas
under 2019. Det andra målet är att en plan för aktivering av visionen ska finnas
antagen senast under första halvan av 2020.
Visionen ska visa färdriktningen och ambitionsnivån för hur det framtida Svalöv
ska se ut. Den ska engagera och vara en plattform för det strategiska arbetet
med att utveckla Svalöv. Visionen för Svalöv ska vara en gemensam
framtidsbild för hela kommunen och ska ligga till grund för den framtida
strategiska planeringen. Dokumentet ska ge vägledning att fatta rätt beslut och
skapa kontinuitet.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-11-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): 1) Kommunstyrelsen antar
projektdirektivet Vision för Svalöv.
Teddy Nilsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Projektet skjuts fram ett år till
2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Teddy Nilssons m fl yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Fredrik Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2-2018

§ 260 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen under perioden 2018-11-01 –
11-20.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-03.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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42(45)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-03

Dnr: KS 262-2018, SBN 403-2018

§ 261 Justeringar i VA-taxan för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 176
förändras VA-taxan i Svalövs kommun enligt följande från och med
2019-01-01:


Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2018
(115,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,6 %
jämfört med 2018.



Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med 0 %, spillvatten med +11 % och dagvatten med +3,5 % vilket
innebär en snitthöjning med 5,3 % jämfört med 2018.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger behov av att justera kommunens VA-taxa. Detta beror på
kostnadsjustering enligt KPI samt kommande investeringar i den kommunala
VA-anläggningen.
Taxetext och taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades
2017 och förändras inte till 2018. Taxebilaga 3 är därför inte med i
beslutsunderlaget.
Kommunfullmäktige fattade 2018-11-26, § 176, på
samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens förslag följande beslut: 1)
VA-taxan i Svalövs kommun förändras enligt följande från och med 2019-01-01,
under förutsättning att ramar för mål och budget 2019, plan 2020-2021, som
antagits av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103, inte sänks för
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter:


Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2018
(115,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,6 %
jämfört med 2018.



Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med 0 %, spillvatten med +11 % och dagvatten med +3,5 % vilket
innebär en snitthöjning med 5,3 % jämfört med 2018.

Kommunstyrelsen föreslog 2018-11-12, § 227, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) VA-taxan i Svalövs kommun förändras enligt följande från
och med 2019-01-01, under förutsättning att ramar för mål och budget 2019,
plan 2020-2021, som antagits av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103, inte
sänks för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter:


Justerare

Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2018
(115,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv
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kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,6 %
jämfört med 2018.


Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten
med 0 %, spillvatten med +11 % och dagvatten med +3,5 % vilket
innebär en snitthöjning med 5,3 % jämfört med 2018.

Genom ett förbiseende var kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26 villkorat,
vilket inte är korrekt. Avsikten är att rätta detta med ett beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december 2018.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-28, § 176
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 227
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-10-23, § 136
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-10-04
Förslagsskrivelse från NSVA, daterad 2018-09-04
Bilaga 1: Taxebilaga 1 Anläggningsavgifter
Bilaga 2: Taxebilaga 2 Brukningsavgifter

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C), Angelie Fröjds (M), Marie Irbladhs (C) och Teddy
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Med ändring av
kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 176 förändras VA-taxan i Svalövs
kommun enligt följande från och med 2019-01-01:
•
Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för
maj 2018 (115,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,6 % jämfört med
2018.
•
Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för
dricksvatten med 0 %, spillvatten med +11 % och dagvatten med +3,5 % vilket
innebär en snitthöjning med 5,3 % jämfört med 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, HAHZ, LELE)
NSVA

Justerare
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Omröstningsbilaga 1 - § 246 Budget 2019, plan 2020-2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Justerare

Ledamöter
Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson
Jan Zielinski
Angelie Fröjd
Ingrid Ekström
Marie Irbladh
Anneli Persson
Kim Hellström
Stefan Pettersson
Wioletta Kopanska Larsson
Émilie Lundgren
Torbjörn Ekelund
Hans Lindström
SUMMA

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

Ja
1

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

Utdragsbestyrkande

Nej

1
5

3

Jävig

Val förrättade av kommunstyrelsen, 2018-12-03
Punkt

Organ
Ordningsnummer

Period
Funktion

Namn

Parti

a

Lilla Bäljaneå Hästbäcken vattenavledningsföretag

2019-2022
Ledamot
Ersättare
Revisor
Revisorsersättare

Elin Persson
Charlotte Lundberg
Hjördis Nilsson
Göran Winér

opol
opol
L
S

b

Vegeåns vattenråd
2019-2022
(30 maj 2018 ombildades Vegeåns Vattendragsförbund till Vegeåns vattenråd) och nya stadgar för verksLedamot
2 Ersättare
3 Ombud
4 Ersättare för ombud

Henrik Sjögren
Mats Hannander
Elisabeth Nilsson
Sten Nilsson

L
SD
C
SD

c

Rönneåkommittén (arbetsutskott)

2019-2022
1 Ersättare
2 Ombud
3 Ersättare för ombud

Stefan Pettersson
Ann-Margret Ringnér
Sten Nilsson

M
C
SD

d

Rönneåns vattenråd

2019-2022
1 Ersättare
2 Ombud
3 Ersättare för ombud

Stefan Pettersson
Ann-Margret Ringnér
Sten Nilsson

M
C
SD

e

Rååns vattenråd

Frank Urban Johansson
Sten Nilsson
Ann-Margret Ringnér
Mats Hannander
Hans Rosenqvist

L
SD
C
SD
C

f

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
(enl stadagarna tillika Saxån-Braåns vattenråd)

2019-2022
Ledamot
2 Ersättare

Mats Lovén
Mats Hannander

C
SD

g

Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl hemman år 1916

2019-2022
1 Representant

Elin Persson

opol

1
2
3
4

1
2
3
4
5
1

2019-2022
Ledamot
Ersättare
Ombud
Ersättare för ombud
Ersättare för revisor

h

Braåns vattenavledningsföretag av år 1980

2019-2022
1 Representant

Elin Persson

opol

i

Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959

2019-2022
1 Representant

Elin Persson

opol

j

Skånes luftvårdsförbund

2019-2022
1 Ombud
2 Ersättare

Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson

C
SD

k

Skötselrådet för Söderåsens Nationalpark

2019-2022
1 Ledamot

Charlotte Lundberg

opol

l

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

2019-2022
1 Ledamot

Torbjörn Ekelund

L

m

Gymnasiesamverkan i Skåne, styrgruppen

2019-2022
1 Representant
2 Ersättare

Tobjörn Ekelund
Kim Hellström

L
SD

n

Familjen Helsingborg

2019-2022
1 Ledamot
2 Ledamot

Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson

C
SD

o

6K

2019-2022
1 Ledamot
2 Ledamot
3 Ledamot

Fredrik Jönsson
Teddy Nilsson
Jan Zielinski

C
SD
S

p

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond

Birgit Landqvist
Per-Erik Ulfvin
Claes Hallberg
Sara Billquist Selberg

C
SD
S
L

q

Politiskt samråd med region Skåne ang. färdtjänst

Angelie Fröjd
Bengt Jönsson

M
SD

r

Skånska livsmedelsakademins politikernätverk

1
2
3
4

2019-2022
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ersättare

2019-2022
1 Representant
2 Ersättare
2019-2022

s

Leader

1 Representant
2 Representant

Angelie Fröjd
Sanna Brobeck

2020-2022
1 Styrelseledamot
1 Valberedning

Bordlägges
Bordlägges

M
SD

