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Dnr 112-2017

§ 48 Förfrågan om att bli delägare i Inera AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen till
beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier i Inera AB
för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. I ärendet redovisat aktieägaravtal godkänns.
3. Svalövs kommun inträder sin part i aktieägaravtalet genom redovisat
anslutningsavtal.

Sammanfattning av ärendet
Företaget lnera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade styrelsen för
SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten
av aktierna i lnera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat
beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i lnera AB. Efter den formella
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem
aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från lnera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala
lösningar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-03-27
Skrivelse från SKL, daterad 2017-03-24
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1
Anslutningsavtal, bilaga 2
Aktieägaravtal, bilaga 3
Bolagsordning, bilaga 4
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Ägardirektiv, bilaga 5
Årsredovisning 2015 för lnera AB, bilaga 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD) och Fredrik Jönssons (C): Förslag
till kommunstyrelsen till beslut i kommunfullmäktige: 1. Svalövs kommun
förvärvar av SKL Företag AB 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42
500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 2. I ärendet redovisat
aktieägaravtal godkänns. 3. Svalövs kommun inträder sin part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
SKL Företag AB
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Dnr 52-2017

§ 49 Årsredovisning 2016 - KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen till
beslut i kommunfullmäktige
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2016
noteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
2. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2016 för KommunAssurans Syd Försäkrings
AB.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S): Förslag till kommunstyrelsen till beslut i
kommunfullmäktige: 1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning
för år 2016 noteras. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen: 2. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
KommunAssurans Syd Försäkrings AB
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Dnr 57-2017

§ 50 Årsredovisning 2016 – Familjen Helsingborg
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Familjen Helsingborgs årsredovisning för år 2016 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Familjen Helsingborg för år 2016.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Familjen Helsingborg för år 2016
Granskningsrapport avseende Familjen Helsingborg år 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S): Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Familjen
Helsingborgs årsredovisning för år 2016 noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Familjen Helsingborg
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Dnr 50-2017

§ 51 Årsredovisning 2016 – Söderåsens Miljöförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen till
beslut i kommunfullmäktige
1. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2016 noteras.
2. Dåvarande ordförande i direktion, Marianne Zackrisson, beviljas inte
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
3. Övriga ledamöter i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
4. Torbjörn Ekelund (L) får i uppdrag att initiera ett ärende hos direktionen
för Söderåsens Miljöförbund, där direktionen ombeds ta fram en
rekommendation, huruvida medlemskommunerna bör göra en
åtalsanmälan eller ej.

Deltar ej
Teddy Nilsson (SD) deltar ej i beslut avseende punkt 3.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund år 2016.
I revisionsberättelsen avstryker Söderåsens Miljöförbunds revisorer respektive
medlemskommuns fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för dåvarande
ordförande, Marianne Zackrisson. Men tillstryker i övrigt att respektive
medlemskommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse avseende Söderåsens Miljöförbund år 2016
Direktionens beslut 2017-03-14, § 20
Årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn
Ekelunds (L) och Teddy Nilssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen till beslut i
kommunfullmäktige: 1. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2016
noteras.
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn
Ekelunds (L) och Teddy Nilssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen till beslut i
kommunfullmäktige 2. Dåvarande ordförande i direktion, Marianne Zackrisson,
beviljas inte ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Justerare
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Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn
Ekelunds (L): Förslag till kommunstyrelsen till beslut i kommunfullmäktige 3.
Övriga ledamöter i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn
Ekelunds (L) och Teddy Nilssons (SD): 4. Torbjörn Ekelund (L) får i uppdrag att
initiera ett ärende hos direktionen för Söderåsens Miljöförbund, där direktionen
ombeds ta fram en rekommendation, huruvida medlemskommunerna bör göra
en åtalsanmälan eller ej.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Ajournering: kl. 13:58 – 14:16.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens Miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
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Dnr 131-2017

§ 52 Verksamhetsplan Familjen Helsingborg 2017-2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för Familjen
Helsingborg 2017-2019

Sammanfattning av ärendet
Planen är en uppdatering av gällande plan för 2016-2019. Processen med att
uppdatera planen har pågått sedan i augusti med stöd av kunskapsnätverk,
huvudansvariga kommuner, styrelseseminarium samt
kommundirektörsgruppen.
Samarbetskommittén fattade 2016-12-09 följande beslut: 1. Att anta
verksamhetsplan för 2017-2019. 2. Att uppdra åt respektive huvudansvarig
kommun att upprätta en handlingsplan för varje målområde/mätetal. 3. Samt att
uppdra åt respektive kommun att ta upp verksamhetsplanen 2017-2019 i den
politiska organisationen på hemmaplan.

Beslutsunderlag
Samarbetskommittén protokoll 2016-12-09, § 3
Verksamhetsplan Familjen Helsingborg 2017-2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons
(C) och Teddy Nilssons (SD): Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1.
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för Familjen Helsingborg 20172019.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Familjen Helsingborg
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Dnr 21-2017

§ 53 Partistöd 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen till
beslut i kommunfullmäktige
1. Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.
2. Liberalerna påminns om att inkomma med kompletta handlingar inför
kommunstyrelsens sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: ”Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin”.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd från Liberalerna, inkommen 2017-04-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S): Förslag till kommunstyrelsen till beslut i
kommunfullmäktige: 1. Liberalerna beviljas partistöd med 33 788 kr.
Birgitta Jönssons (S): 2. Liberalerna påminns om att inkomma med kompletta
handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Liberalerna

Justerare
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Dnr 161-2017

§ 54 Rutiner för översyn av personalpolitiska
styrdokument
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt revidera de personalpolitiska
program som finns. Riktlinjer gällande lönebildning ska prioriteras.

Sammanfattning av ärendet
Det har framkommit önskemål om information gällande förvaltningens rutiner för
översyn och revidering av kommunens personalpolitiska styrdokument. Samt
personalenhetens rutiner för uppföljning av att riktlinjer och policys efterlevs.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2017-04-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Teddy
Nilssons (SD): Förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt revidera de
personalpolitiska program som finns. Riktlinjer gällande lönebildning ska
prioriteras.

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

Justerare
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Dnr 861-2013

§ 55 Reviderade riktlinjer för att utse årets Svalövs
ambassadörer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Riktlinjer för att utse Svalövs ambassadörer antas.
2. Nomineringsperioden för Svalövs ambassadör 2017 förlängs till den 31
maj 2017.

Deltar ej
Fredrik Jönsson (C) deltar ej i beslut.

Sammanfattning av ärendet
I Svalövs kommun har årets ambassadörer utsetts i samband med
Svalövsmässan som arrangeras vart annat år. Inför arbetet med att utse årets
ambassadörer har kommunförvaltningen uppdragits att se över riktlinjerna
gällande vem som kan nomineras till årets ambassadör, hur många som kan
nomineras och hur ofta ambassadörer bör utses med mera. Frågan har lyfts för
diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott vid två tillfällen och partierna som
finns representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott har getts möjlighet att
inkomma med förslag på riktlinjer.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-04-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD) och Olof Röstins (M): 1. Riktlinjer för
att utse Svalövs ambassadörer antas. 2. Nomineringsperioden för Svalövs
ambassadör 2017 förlängs till den 31 maj 2017.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)
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Dnr 37-2012

§ 56 Utredning om gemensam organisation för
räddningstjänsten i Skåne Nordväst
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Familjen Helsingborgs kommundirektörsgrupp fick av styrelsen den 27 januari
2017, i uppdrag att arbeta fram ett underlag som identifierar områden där
medlemskommunerna kan samverka när det gäller allt från operativförebyggandeverksamhet, civilt försvar, trygghet, skydd av egendom,
jourfunktioner, mm. Utredningen är ett resultat av detta uppdrag.
Familjen Helsingborgs samarbetskommitté fattade 2017-03-31 följande beslut:
1. Att intresserande kommuner tar upp ärendet på hemmaplan för att i närtid
meddela förbundet om kommunen avser att gå vidare med en genomlysning i
syfte att ta fram ett underlag till beslut om fortsatt process. 2. Att för de
kommuner där genomlysning skett antar ett inriktningsbeslut senast i oktober
2017 om de avser att gå vidare för att ansluta sig till förbundet. 3. Samt att
slutgiltigt beslut för att gå med i förbundet meddelas senast juni 2018 med
inträde i räddningsförbundet Skåne Nordväst senast 2019-01-01.

Beslutsunderlag
Utredning om utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen
Helsingborg, daterad 2017-04-12
Presentation – Räddningstjänsten Skåne nordväst, daterad 2017-04-12
Räddningstjänstens utredning gällande Tema Framtidens Räddningstjänst
Familjen Helsingborg, daterad 2017-04-12
Samarbetskommitténs protokoll 2017-03-31, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (L): Förslag
till beslut i kommunstyrelsen: Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 130-2017

§ 57 Remiss gällande förslag till ny valkretsindelning Region Skåne
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Svalövs kommun avstår från att yttra sig gällande förslag till ny
valkretsindelning, på grund av för kort svarstid.

Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen beslutade 2017-03-16, § 60, att föreslå regionfullmäktige att
besluta om en ändrad indelning av valkretsar i Region Skåne från och med
valet 2018. Bakgrunden till att frågan har blivit aktuell är en ändring i vallagen
den 1 januari 2015. Den nya bestämmelsen innebär att det inte längre finns
krav på att landsting ska vara indelade i valkretsar. I stället är det så att
landstingen utgör en enda valkrets, såvida inte fullmäktige beslutar om att dela
in landstinget i två eller fler valkretsar. Ett sådant beslut ska då fattas senast
den 31 oktober 2017. Ändras valkretsindelningen i förhållande till idag, så ska
kommunerna i länet få tillfälle att yttra sig om detta innan beslut fattas.

Beslutsunderlag
Remiss, Region Skånes indelning i valkretsar, daterad 2017-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S): Svalövs kommun avstår från att yttra sig gällande förslag
till ny valkretsindelning, på grund av för kort svarstid.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.
Protokollet ska skickas till:
Region Skåne

Justerare
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Dnr 160-2017

§ 58 Redovisning av inkomna synpunkter kvartal 1,
2017
Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens
arbetsutskott kvartal 1, 2017, har tagits fram. En synpunkt har kommit in.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-04-25
Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 1
2017

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 59 Information
Kommunstyrelsen arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.
2. Punkt a och b bordläggs till kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Personalchef Paul Eklund informerar om:
a) Lägesrapport personal
b) Uppföljning av tobaksfri arbetstid (dnr 232-2008)
Näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand informerar om:
c) Öppna jämförelser - Företagsklimat 2016 (dnr 273-2016)
d) Svalövsmässan 2017 (dnr 354-2016)

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S): 1. Informationen noteras. 2. Punkt a och b bordläggs till
kommande sammanträde.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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