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Dnr 106-2017

§ 88 Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31
augusti 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut för kommunstyrelsens
verksamhet per den sista augusti 2017. Perioden visar på ett positivt resultat
med 3 391 000 och prognosen för 2017 visar på ett överskott på 1 769 000.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti, daterad 2017-09-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Olof Röstins
(M) och Marie Irbladhs (C): Förslag till kommunstyrelsen: Delårsbokslut för
kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 106-2017

§ 89 Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31
augusti 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delårsbokslut för Svalövs kommun per
den 31 augusti 2017.

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 295-2017

§ 90 Löneöversyn 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. 11 638 100 kr avseende ökade lönekostnader 2017 fördelas till
respektive verksamhet enligt bilaga.
2. Finansiering sker ur strategisk reserv.

Sammanfattning av ärendet
Arbetet med löneöversyn inleddes genom att ledningsgruppen analyserade
lönestatistik samt bedömde rekryteringssituationen för de olika
personalgrupperna i kommunen. Avstämning med kommunalråden inom den
styrande koalitionen gjordes därefter. Den politiska ledningen angav då att
kompensation för ökade löneökningar får bli högst 2,5 % för hela kommunen.
Ledningsgruppen beslutade då att riktpunkten skall vara 2,4 % för övriga
grupper exklusive prioriterade gruppen enligt nedan. Det totala utfallet
bedömdes då bli 2,5 %.
Följande grupper har varit prioriterade i årets förhandlingar:


Sjuksköterskor



Socialsekreterare



Lärare inom praktisk estetiska området



Lärare inom kulturskola

Beslutsunderlag
Förvaltningen förslagsskrivelse, daterad 2017-09-20
Bilaga, daterad 2017-09-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M): Förslag till kommunstyrelsen: 1. 11
638 100 kr avseende ökade lönekostnader 2017 fördelas till respektive
verksamhet enligt bilaga. 2. Finansiering sker ur strategisk reserv.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr 282-2017

§ 91 Förfrågan om utökning av ramborgen avseende AB
SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågan om utökad ramborgen till AB Svalövslokalar och AB SvalövsBostäder
har initierats av presidiet. Ramborgen till AB SvalövsLokaler och AB
SvalövsBostäder behöver höjas beroende på pågående byggnation och
framtida behov de närmaste åren.

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 245-2017

§ 92 Särskild medlemsinsats år 2017, Kommuninvest
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun avstår från att höja kommunens insatskapital i
Kommuninvest Ekonomisk förening 2017, eftersom kommunen redan
nått mininivån.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2013.
Föreningsstämman har den 16 april 2015 fastställt nya stadgar för föreningen. I
stadgarna har bl.a. tillkommit en skyldighet för medlemmarna att höja
insatskapitalet till ett belopp som motsvarar minst 200 kr per invånare samt en
möjlighet att höja till ett belopp motsvarande 900 kr per invånare för de
kommuner, som så vill.
Svalövs kommun höjde insatskapitalet under 2015 till strax över 200 kr per
invånare.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-20
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017 daterad 2017-06-08
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 133
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 daterad 2016-05-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-26, § 176

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C): Förslag till kommunstyrelsen:
Svalövs kommun avstår från att höja kommunens insatskapital i Kommuninvest
Ekonomisk förening 2017, eftersom kommunen redan nått mininivån.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Kommuninvest
Ajournering: kl. 10.50 – 11.00
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Dnr 199-2017

§ 93 Borgen för Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr,
vilket utgör kommunens andel av medlemmarnas totala
borgensåtagande på 40 000 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten begär kommunal borgen av sina
medlemmar. Man anger sitt behov till 40 miljoner kronor. Behovet fördelar sig
på följande delposter


Befintligt extern lån återbetalas

16 mnkr



Förskottsfakturering från medlemmar upphör

8 mnkr



Förstärka förbundets likviditet och möjliggöra investeringar

6 mnkr



Checkkredit

10 mnkr

Förslaget innebär att Kommunalförbundet Medelpunkten i fortsättningen lånar
av Helsingborgs stad. Följden blir då att medlemmarna måste ställa borgen för
den upplåningen. Fördelningen av borgen grundar sig på hur mycket respektive
kommun förbrukat de senaste 3 åren i förhållande till den totala förbrukningen
hos alla medlemmarna.
Svalövs andel är 4,9 % vilket leder till att vårt borgensåtagande blir 1.9 mnkr.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-18
Skrivelse från Medelpunkten, inkommen 2017-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Olof Röstins (M): Förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Kommunalförbundet
Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket utgör kommunens
andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000 000 kronor.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Kommunalförbundet Medelpunkten
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Dnr 299-2017

§ 94 Förfrågan från Höganäs kommun om att bli
medlem i Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun har inkommit med en förfrågan om att bli medlem i
Kommunalförbundet Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Kompletterande skrivelse från Kommunalförbundet Medelpunkten, daterad
2017-09-06
Skrivelse från Kommunalförbundet Medelpunkten, inkommen 2017-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C) och Olof
Röstins (M): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Kommunalförbundet Medelpunkten
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Dnr 1019-2012

§ 95 Revidering av internkontrollsplanspolicy
Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad internkontrollplanspolicy antas att gälla från och med 1
november 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut om policy för internkontroll 2012-11-19.
Förvaltningen önskar göra några korrigeringar av tidplanen i denna.
Anledningen är att den nuvarande nämndsorganisationen, som infördes 1
januari 2016, leder till behov av att tidigarelägga vissa moment eftersom
nämnderna nu har en betydelsefull roll i arbetet med internkontroll.
Förändringar är rödmarkerade i skrivelsen från förvaltningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-20
Bilaga, daterad 2017-09-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C) och Marie
Irbladhs (C): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Reviderad internkontrollplanspolicy antas att gälla från och med 1 november
2017.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommun förvaltningen (JBN, SNLN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

11(19)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-02

Dnr 161-2017

§ 96 Rutiner för översyn av personalpolitiska
styrdokument
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över lönebildningsprocessen samt
rekryteringsprocessen

Sammanfattning av ärendet
HR-enheten har fått i uppdrag att arbeta fram rutiner för att se över våra
personalpolitiska styrdokument. För att skapa en tydlighet när översyn av
rutiner och när viktiga händelser inträffar har HR-enheten upprättat ett HR-hjul.
Utifrån kommande löneöversyn samt rådande personalförsörjningssituation vill
förvaltningen/HR-enheten ha i uppdrag att se över lönebildningsprocessen samt
rekryteringsprocessen.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-25
Bilaga, HR-hjulet
Bilaga, Lönepolicy
Bilaga, Rekryteringspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22, § 67

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M) och Teddy Nilsson
(SD) och Marie Irbladh (C): 1. Informationen noteras. 2. Förvaltningen får i
uppdrag att se över lönebildningsprocessen samt rekryteringsprocessen

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 717-2013

§ 97 Säkerhetsklassning av tjänster - komplettering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, skall
samtlig personal vid räddningstjänsten, inkl. den vid räddningsvärnen,
omfattas av säkerhetsklass 3.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att räddningstjänstens personal såväl i planering, övning som
operativa insatser kan komma i befattning med uppgifter med betydelse för
rikets säkerhet, föreslås kretsen som omfattas av säkerhetsklass 3, utvidgas
med denna.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-15
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 118
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-05-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S): Förslag till kommunstyrelsen: Som komplement till
kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, skall samtlig personal vid
räddningstjänsten, inkl. den vid räddningsvärnen, omfattas av säkerhetsklass 3.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, SNLN)
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Dnr 289-2017

§ 98 Begäran om yttrande avseende ansökan om
utvidgat tillstånd till kameraövervakning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har ombetts yttra sig med anledning av Länsstyrelsen i Skåne
läns ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning i syfte att inventera
rovdjur samt vid behov förebygga angrepp från rovdjur.
Ansökan om utvidgning avser:


Möjlighet att inventera med ytterligare 40 kameror.



Möjlighet att använda kameror på samma plats under en längre tid
än två veckor.



Möjlighet att spara bildmaterial på djur (ej människor) utan krav på
att dessa bilder ska raderas.



Möjlighet att kamerorna ska kunna placeras med ett maximalt
avstånd av 25 meter till kadaver/vandringsstråk och visa ett område
som är maximalt 40 meter gånger 30 meter.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-25
Ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning, inkommen 2017-08-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M)
och Marie Irbladh (C): Ansökan om utvidgat tillstånd till kameraövervakning
tillstyrks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
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Dnr 623-2015

§ 99 Revidering av delegeringsordning angående
leasingavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Nämndens/styrelsens delegeringsordning revideras per 2018-01-01 på
så sätt att en punkt 1 b) införes under Ekonomiärenden:
Undertecknande av samtliga leasingavtal med en övre beloppsgräns
om 1 000 000 kr: Ekonomichef, med ersättare Kommunchef.

Reservation
Teddy Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Nämnder och styrelser föreslås att komplettera sina respektive
delegeringsordningar med en särskild skrivning angående leasingavtal.
Det noteras att rätten att teckna avtal med högre belopp, över avtalsperioden
totalt, inte är delegerad. De skall beslutas av resp. nämnd/styrelse.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M) och Fredrik Jönssons (C): Förslag till
kommunstyrelsen: Nämndens/styrelsens delegeringsordning revideras per
2018-01-01 på så sätt att en punkt 1 b) införes under Ekonomiärenden:
Undertecknande av samtliga leasingavtal med en övre beloppsgräns om 1 000
000 kr: Ekonomichef, med ersättare Kommunchef
Teddy Nilsson (SD): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt
Birgitta Jönssons m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr 166-2017

§ 100 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2018 (kl. 13.30)
följande dagar: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 30 juli,
27 augusti, 24 september, 29 oktober, 19 november och 17 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar: 12
februari, 12 mars, 15 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 8
oktober, 15 oktober, 12 november och 3 december.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl. 18.30) följande dagar: 29
januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24
september, 15 oktober, 29 oktober, 26 november och 17 december.
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning
som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats.
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att
sammanträdena är offentliga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2018.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i
fullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M): Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar: 29 januari, 26 februari, 26 mars,

Justerare

Utdragsbestyrkande
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23 april, 28 maj, 30 juli, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 19 november
och 17 december.
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M): Förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar: 12 februari,
12 mars, 15 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 15
oktober, 12 november och 3 december.
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M): Förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl.
18.30) följande dagar: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni,
27 augusti, 24 september, 15 oktober, 29 oktober, 26 november och 17
december. 2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3. l annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 298-2017

§ 101 Ny dataskyddsförordning den 25 maj 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar tillämpas i samtliga
medlemsländer den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen. I dagligt
tal används ofta den vedertagna engelska förkortningen, GDPR ”General Data
Protection Regulation”.
Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter
nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) och
personuppgiftsförordningen (PuF) i Sverige. I februari 2016 tillsatte regeringen
en utredning med uppdrag att upphäva PuL och föreslå de anpassningar och
kompletterande författningsbestämmelser som den nya dataskyddsförordningen
ger upphov till. I utredningen föreslås en ny övergripande lag och en förordning
om dataskydd. Den nya lagen kallas dataskyddslagen och ska vara på plats när
förordningen börjar tillämpas den 25 maj.

Beslutsunderlag
Skrivelse, daterad 2017-09-18

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 102 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Paul Eklund informerar om:
a) Lägesrapport personal
Kommunchef Stefan Larsson informerar om:
b) Svenskt Näringslivs rankning
c) Svalövsmässan 2017
d) Busslinje 210, Kävlinge-Teckomatorp
e) Vision Svalöv
f)

Förslag till förändrad organisation inom kommunledningskontoret
samt utveckling av informationsverksamheten (Dnr 296-2017)

g) Reviderad tidsplan för mål- och budget 2018 med plan 2019-2020 (Dnr
3-2017)
h) LSR
i)

BT Kemi efterbehandling– återrapportering

j)

Kammarrättens dom avseende begäran om handling

k) Utredning av räddningstjänstförbund – tidsplan (Dnr 37-2012)
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M) informerar om:
l)

Vegeåns vattendragsförbund föreslås bli vattenråd och förslag till nya
stadgar.

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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