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Dnr -

§ 77 Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger inga ärenden att anmäla.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 78 Information
Kommunfullmäktiges beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunalförbundet Medelpunkten har efter begäran från
kommunfullmäktige i Svalövs kommun inkommit med förtydligande av
stadgar (Dnr 218-2016).

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enl ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 1-2018

§ 79 Avsägelser och val
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelse från Mikael Hellman (SD) godkänns.
2. Till ny nämndeman vid Lunds tingsrätt efter Mikael Hellman (SD) väljs
Hans Lindström (SD).
3. Till ledamot för (FI) i "Beredningen för framtagande av förslag till
lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd" väljs Linn
Alenius Wallin (FI).
4. Till ersättare för (FI) i "Beredningen för framtagande av förslag till
lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd" väljs Sven-Åke
Johansson (FI).

Sammanfattning av ärendet
Mikael Hellman (SD) har i skrivelse daterad 2018-05-18 avsagt sig uppdraget
som nämndeman för tingsrätten i Lund.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23, § 49 bordlades valen av
ledamot och ersättare för (FI) i "Beredningen för framtagande av förslag till
lokalförsörjning för föreningsliv och förskola i Kågeröd".

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 49

Protokollet ska skickas till:
Lunds tingsrätt
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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Dnr KS 108-2018, VON 48-2018

§ 80 Resultatbalansering hemvården i vård och omsorg
för resultat 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2017 fastställs till
-1 592 557 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för
hemvården.
2. Utgående balans 2017 för hemvårdens resultatutjämningsfond är
-9 776 616 kr.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året. Resultatet för
hemvården 2017 är negativt med 1 592 557 kr och bör föras till
resultatutjämningsfond för hemvården 2017.
Områden/resultatenhet

Ingående
balans 2017

Hemvården
resultatutjämningsfond

-8 184 059

Resultat
2017

-1 592 557

Utg. balans 2017
resultatutjämning

-9 776 616

Verksamheten hemvård inom kommunal produktion erhåller resurser genom ett
brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras med
system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till
långsiktig planering och inte endast fokus på det enskilda året.
Enligt regelverk skall verksamheter med brukarbaserat ersättningssystem
(resultatenheter) tilldelas var sin resultatutjämningsfond. Det ekonomiska
resultatet för varje enskilt år skall regleras mot denna fond.
Undantag från resultatbalansering kan endast medges om kommunfullmäktige
bedömer att överskottet/underskottet beror på unika händelser. Överskott eller
underskott i driftbudgeten regleras mot denna fond. En enhet med positiv fond
kan själv besluta om tilläggsanslag. En negativ fond ska täckas med
motsvarande överskott de närmast två följande åren.
Resultatet för hemvården 2017 är negativt med 1 592 557 kr. Nedan redovisas
resultatet som bör föras till resultatutjämningsfond för hemvården 2017.
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Områden/resultatenhet

Hemvården

Ingående
balans 2017

-8 184 059

Resultat
2017

-1 592 557

Utg. balans 2017
resultatutjämning

-9 776 616

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2018-04-12, § 33, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet för
resultatenheten hemvården för 2017 fastställs till -1 592 557 kr. Beloppet
hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården. 2) Utgående balans 2017
för hemvårdens resultatutjämningsfond är -9 776 616 kr.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 108, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Resultatet för resultatenheten hemvården för 2017 fastställs
till -1 592 557 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården.
2) Utgående balans 2017 för hemvårdens resultatutjämningsfond är -9 776 616
kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 108
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-04-12, § 33
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Resultatet för resultatenheten hemvården för 2017 fastställs
till - 1 592 557 kr. Beloppet hanteras via resultatutjämningsfond för hemvården.
2) Utgående balans 2017 för hemvårdens resultatutjämningsfond är - 9 776 616
kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis yrkanden, och finner att
fullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, JEMO, AAJN, CAKK)
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Dnr KS 126-2018

§ 81 Uppföljning och prognos per 2018-03-31 för
Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den 31 mars 2018
godkänns.
2. Bildningsnämnden uppdras att återkomma med en analys kring den
väntade avvikelsen inom gymnasieskolan.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 2018-03-31.
Kommunstyrelsens och arbetsutskottets ordförande har i skrivelse daterad
2018-05-02 förklarat att man, i det fall resultatet så kräver, är beredd att föreslå
ett utnyttjande av resultatutjämningsreserven för år 2018.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 109, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den 31 mars
2018 godkänns. 2) Bildningsnämnden uppdras att återkomma med en analys
kring den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 109
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och arbetsutskottets ordförande,
daterad 2018-05-14, med bilagor
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och arbetsutskottets ordförande,
daterad 2018-05-02
Uppföljning och prognos per 2018-03-31 – Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C): 1) Ekonomisk uppföljning för Svalövs
kommun per den 31 mars 2018 godkänns. 2) Bildningsnämnden uppdras att
återkomma med en analys kring den väntade avvikelsen inom gymnasieskolan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och finner att
fullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MAN)

Justerare
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Dnr KS 3-2017, KS 232-2017, SN 29-2018, SBN 41-2018, BIN 264-2017, VON
58-2017, 27-2018

§ 82 Kompletteringsbudget 2018 samt Uppräkning av
ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) och
resultatutjämningsfond inom hemvården
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 150 tkr med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och handlingsplanen
enligt bilaga 1.
2. Bildningsnämndens ram reduceras med 750 tkr med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och handlingsplanen
enligt bilaga 2.
3. Socialnämndens ram reduceras med 975 med hänvisning till
kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och handlingsplanen
enligt bilaga 3.
4. Vård och omsorgsnämndens ram reduceras med 50 tkr med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 4.
5. Samhällsbyggnadsnämndens ram reduceras med 25 tkr med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 5.
6. Ersättningsbelopp för LOV höjs retroaktivt från och med den 1
januari 2018. Beloppen höjs från 387 kr till 429 kr exkl. moms för
serviceinsatser och från 488 kr till 530 kr exkl. moms för
omvårdnadsinsatser.
7. Anslaget till sektor social omsorg för hemvården är fr.o.m. den 1
januari 2018 rörligt och baseras på antalet brukartimmar föregående
år. Avstämning sker i samband med ekonomisk uppföljning då
eventuella avvikelser justeras.
8. Ersättningsbelopp LOV räknas framöver upp till 94 % med
lönekostnadsökning och till 6 % enligt kommunfullmäktiges budget
avseende kompensation för kostnadsinflation.
9. För 2018 tillförs 1 400 tkr i driftsbudgeten för hemvårdens
verksamhet för att täcka höjt ersättningsbelopp för LOV
serviceinsatser och omvårdnadsinsatser.
10. För 2018 tillförs 370 tkr i investeringsbudgeten för vård och omsorg
för inköp och installation av en ny modul till befintligt
verksamhetssystem för att minska det manuella arbetet vid
uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet.
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11. Hemvårdens resultatutjämningsfond, som hade en utgående balans
2017 på -9 776 616 kr, regleras till 0 kr.
12. Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt bilaga 7
och 8.
13. Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten
med hänsyn till ny ram.

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) deltar ej i beslutet.
Anna Berg von Linde (M), Ann Pettersson (M), Claes-Olof Malmberg (M),
Stefan Petterson (M) och Angelie Fröjdh (M) deltar ej i beslutet.

Reservationer
Teddy Nilsson (SD), Rolf Arne Persson (SD), Christer Jacobsson (SD), Kim
Hellström (SD) och Alexandra Borg (SD) reserverar sig mot beslutet, punkterna
1) – 10) samt 12) – 13).

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av befarat underskott under år 2018, finns det anledning att på
kort sikt vidta vissa åtgärder. En kompletteringsbudget presenterades för
kommunstyrelsen den 23 april.
Kommunstyrelsen fattade 2018-04-23, § 101, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens beslut om särskild anställningsprövning 2018-04-09, § 99,
prolongeras t o m 2018-05-31. Beslutet innebär att endast kommunchefen får
fatta beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen. 2) Kommunstyrelsens
beslut att begränsa förvaltningens deltagande i kurser och utbildningar, samt att
enbart kommunchefen får fatta beslut i dessa ärenden upphävs. Medgivande till
deltagande ges t o m 2018-05-31 av resp sektorschef. 3) Kommunförvaltningen
uppdras se över regelverket Principer för hantering av över- och underskott (KS
Dnr 491-2004) för ev revidering av kommunfullmäktige under hösten 2018. 4)
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderade visare i budget
2018, plan 2019 – 2020, mot bakgrund av att vissa undersökningar vars resultat
legat till grund för visare, föreslås att inte genomföras.
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-23, § 57, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en
reducering av budgetramen med 1 150 tkr inför kommunstyrelsens
sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 2)
Bildningsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en
reducering av budgetramen med 750 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde
den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1. 3) Socialnämnden uppdras
återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen
med 975 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med
hänvisning till bilaga 1. 4) Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma
med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 50 tkr
inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till
bilaga 1. 5) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma med
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handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 25 tkr inför
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.
6) Styrelsens för BT Kemi efterbehandling ram reduceras med 50 tkr med
hänvisning till bilaga 1. 7) 1 461 tkr omfördelas från socialnämnden till vård- och
omsorgsnämnden avseende medel för de gemensamma stödresurserna inom
Sektor social omsorgs kvalitets- och utvecklingsenhet. 8) Vård- och
omsorgsnämnden uppdras återkomma med förslag till förändrat
ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) avs hemvård, inför
kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018. 9) Bildningsnämndens ram
utökas med 4 mnkr med anledning av regelverket för statsbidraget för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling (SFS 2018:49). 10) Bildningsnämndens
verksamhet ska inriktas på så sätt att statsbidragets för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling intentioner kan uppfyllas. 11) Kommunstyrelsens ram
utökas med 150 tkr avs det nu inrättade personalutskottet. 12) Anslaget för
skatteintäkter sänks med 5,2 mnkr beroende på lägre invånarantal per 2017-1101. 13) Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt bilaga 2 och
3. 14) Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten med
hänsyn till ny ram. 15) Ur AB SvalövsLokaler görs en extra utdelning om 2
mnkr. Svalövs kommuns ombud uppdras att överlämna kommunfullmäktiges
beslut som ägardirektiv vid bolagets ordinarie bolagstämma. 16)
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ta fram handlingsplan för att möta
befarat underskott om 1 mnkr. 17) VA-verksamhetens resultat regleras via
verksamhetens egen resultatfond. 18) I övrigt uppdras nämnder och styrelser
att hålla beslutad budget.
Samhällsbyggnadsnämnden fatade 2018-04-24, § 57, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till handlingsplan för att möta
befarat underskott om 1 mnkr och redovisa detta för nämnden vid nästa
sammanträde. 2) Kommunstyrelsen meddelas att reduceringen av nämndens
budgetram med 25 tkr hanteras genom smartare inköp av konsulttjänster inom
planverksamheten.
Socialnämnden fattade 2018-04-25, § 70, följande beslut: 1) Ordföranden och
vice ordföranden får i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 57. 2) Handlingsplanen ska
redovisas för socialnämnden vid nästa sammanträde.
Bildningsnämndens ordförande fattade 2018-05-09 ett delegeringsbeslut
innebärande att nämnden genomför den ålagda besparingen genom att medel
flyttas från måluppfyllelsepengarna.
Föreligger ett upprättat förslag till handlingsplan för kommunstyrelsen, från
kommunchef Stefan Larsson, daterad 2018-05-09.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2018-05-11, § 45, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsbelopp för LOV
höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2018. Beloppen höjs från 387 kr till
429 kr exkl. moms för serviceinsatser och från 488 kr till 530 kr exkl. moms för
omvårdnadsinsatser. 2) Anslaget till sektor social omsorg för hemvården är
fr.o.m. den 1 januari 2018 rörligt och baseras på antalet brukartimmar
föregående år. Avstämning sker i samband med ekonomisk uppföljning då
eventuella avvikelser justeras. 3) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver upp
till 94 % med lönekostnadsökning och till 6 % enligt kommunfullmäktiges budget
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avseende kompensation för kostnadsinflation. 4) För 2018 tillförs 1 400 tkr i
driftsbudgeten för hemvårdens verksamhet för att täcka höjt ersättningsbelopp
för LOV serviceinsatser och omvårdnadsinsatser.5) För 2018 tillförs 370 tkr i
investeringsbudgeten för vård och omsorg för inköp och installation av en ny
modul till befintligt verksamhetssystem för att minska det manuella arbetet vid
uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet. 6) Hemvårdens
resultatutjämningsfond, som hade en utgående balans 2017 på -9 776 616 kr,
regleras till 0 kr.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-05-11, § 46, följande beslut: 1) Vårdoch omsorgsnämnden antar föreliggande handlingsplan.
Kommunstyrelsen fattade 2018-05-14, § 110 följande beslut: Kommunstyrelsen
antar för sin del handlingsplan enl skrivelse daterad 2018-05-09.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-05-14, § 110, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 150 tkr med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 1. 2) Bildningsnämndens ram reduceras med 750
tkr med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 2. 3) Socialnämndens ram reduceras med 975
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 3. 4) Vård och omsorgsnämndens ram reduceras
med 50 tkr med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018
och handlingsplanen enligt bilaga 4. 5) Samhällsbyggnadsnämndens ram
reduceras med 25 tkr med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23
april 2018 och handlingsplanen enligt bilaga 5. 6) Ersättningsbelopp för LOV
höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2018. Beloppen höjs från 387 kr till
429 kr exkl. moms för serviceinsatser och från 488 kr till 530 kr exkl. moms för
omvårdnadsinsatser. 7) Anslaget till sektor social omsorg för hemvården är
fr.o.m. den 1 januari 2018 rörligt och baseras på antalet brukartimmar
föregående år. Avstämning sker i samband med ekonomisk uppföljning då
eventuella avvikelser justeras. 8) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver upp
till 94 % med lönekostnadsökning och till 6 % enligt kommunfullmäktiges budget
avseende kompensation för kostnadsinflation. 9) För 2018 tillförs 1 400 tkr i
driftsbudgeten för hemvårdens verksamhet för att täcka höjt ersättningsbelopp
för LOV serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. 10) För 2018 tillförs 370 tkr i
investeringsbudgeten för vård och omsorg för inköp och installation av en ny
modul till befintligt verksamhetssystem för att minska det manuella arbetet vid
uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet. 11) Hemvårdens
resultatutjämningsfond, som hade en utgående balans 2017 på -9 776 616 kr,
regleras till 0 kr. 12) Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt
bilaga 7 och 8. 13) Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera
internbudgeten med hänsyn till ny ram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 110
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens och arbetsutskottets ordförande,
daterad 2018-05-14
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-11, § 45 - 46
Tjänsteskrivelse från kommunchef Stefan Larsson, daterad 2018-05-09
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Bildningsnämndens ordförandes delegeringsbeslut, 2018-05-09
Socialnämndens protokoll 2018-04-25, § 70
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-04-24, § 57
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23, § 57
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-23, § 101
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-23, § 55
Protokoll från CeSam 2018-04-19
Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-22
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-04-12, § 34
Styrelsens för BT Kemi efterbehandlings protokoll 2018-02-21, § 10
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161
Budget 2018, plan 2019-2020
Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Agneta Lenander
(V) och Charlotta Eldh (MP): 1) Kommunstyrelsens ram reduceras med 1 150
tkr med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 1. 2) Bildningsnämndens ram reduceras med 750
tkr med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 2. 3) Socialnämndens ram reduceras med 975
med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018 och
handlingsplanen enligt bilaga 3. 4) Vård och omsorgsnämndens ram reduceras
med 50 tkr med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018
och handlingsplanen enligt bilaga 4. 5) Samhällsbyggnadsnämndens ram
reduceras med 25 tkr med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23
april 2018 och handlingsplanen enligt bilaga 5. 6) Ersättningsbelopp för LOV
höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2018. Beloppen höjs från 387 kr till
429 kr exkl. moms för serviceinsatser och från 488 kr till 530 kr exkl. moms för
omvårdnadsinsatser. 7) Anslaget till sektor social omsorg för hemvården är
fr.o.m. den 1 januari 2018 rörligt och baseras på antalet brukartimmar
föregående år. Avstämning sker i samband med ekonomisk uppföljning då
eventuella avvikelser justeras. 8) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver upp
till 94 % med lönekostnadsökning och till 6 % enligt kommunfullmäktiges budget
avseende kompensation för kostnadsinflation. 9) För 2018 tillförs 1 400 tkr i
driftsbudgeten för hemvårdens verksamhet för att täcka höjt ersättningsbelopp
för LOV serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. 10) För 2018 tillförs 370 tkr i
investeringsbudgeten för vård och omsorg för inköp och installation av en ny
modul till befintligt verksamhetssystem för att minska det manuella arbetet vid
uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet. 11) Hemvårdens
resultatutjämningsfond, som hade en utgående balans 2017 på -9 776 616 kr,
regleras till 0 kr. 12) Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt
bilaga 7 och 8. 13) Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera
internbudgeten med hänsyn till ny ram.
Teddy Nilsson (SD): Bifall till punkt 11).
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) m fl yrkanden och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda nämnder och styrelser
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MAN, LELE, SAMA, MNVR, HAHZ)
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Dnr 35-2018

§ 83 Partistöd 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Centerpartiet beviljas partistöd med 77 626 kr.
2. Liberalerna beviljas partistöd med 34 626 kr.
3. Moderaterna beviljas partistöd med 60 426 kr.
4. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 103 426 kr.

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".
Arbetsutskottet föreslog 2018-04-23, § 60, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Centerpartiet beviljas partistöd med 77 626 kr. 2) Liberalerna beviljas
partistöd med 34 626 kr. 3) Moderaterna beviljas partistöd med 60 426 kr. 4)
Socialdemokraterna beviljas partistöd med 103 426 kr.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 111, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Centerpartiet beviljas partistöd med 77 626 kr. 2) Liberalerna
beviljas partistöd med 34 626 kr. 3) Moderaterna beviljas partistöd med 60 426
kr. 4) Socialdemokraterna beviljas partistöd med 103 426 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 111
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-23, § 60
Ansökan om partistöd 2018 från centerpartiet, inkommen 2018-03-01
Ansökan om partistöd 2018 från liberalerna inkommen 2018-03-26
Ansökan om partistöd 2018 från moderaterna, inkommen 2018-03-26
Ansökan om partistöd 2018 från socialdemokraterna, inkommen 2018-03-29
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Centerpartiet beviljas partistöd med 77 626 kr. 2)
Liberalerna beviljas partistöd med 34 626 kr. 3) Moderaterna beviljas partistöd
med 60 426 kr. 4) Socialdemokraterna beviljas partistöd med 103 426 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

17(36)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-28

Dnr 118-2018

§ 84 Årsredovisning 2017 – Kommunförbundet
Medelpunkten
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2017
noteras.
2. Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Kommunförbundet Medelpunkten 2017.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 117, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2017
noteras. 2) Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 117
Kommunförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år
2017 noteras. 2) Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
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Dnr 134-2018

§ 85 Årsredovisning 2017 – Samordningsförbundet
Finsam Landskrona - Svalöv
Kommunfullmäktiges beslut
1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning
för år 2017 noteras.
2. Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Samordningsförbundet Finsam Landskrona
Svalöv för år 2017.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 118, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv
årsredovisning för år 2017 noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundet
Finsam Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 118
Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv
årsredovisning för år 2017 noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundet
Finsam Landskrona Svalöv beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun
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Dnr 135-2018

§ 86 Årsredovisning 2017 - KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2017
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2017 för KommunAssurans Syd Försäkrings
AB.
Årsstämma avhålles 2018-05-17.
Kommunstyrelsen fattade 2018-05-14, § 119, följande beslut: 1) Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen
och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017. 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.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-05-14, § 119, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år
2017 noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 119
Årsredovisning 2017 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för
år 2017 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem
Protokollet ska skickas till:
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB
Svalövs kommuns ombud och ersättare
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Dnr 139-2018

§ 87 Årsredovisning 2017 – AB Sydvatten
Kommunfullmäktiges beslut
1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2017 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2017 för AB Sydvatten.
Årsstämma avhålles 2018-06-01.
Kommunstyrelsen fattade 2018-05-14, § 120, följande beslut: 1) Den
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Vidare föreslog kommunstyrelsen 2018-05-14, § 120, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) AB Sydvattens årsredovisning för år 2017 noteras. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 120
Årsredovisning 2017 för AB Sydvatten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) AB Sydvattens årsredovisning för år 2017 noteras. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem
Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Dnr KS 149-2018, 1197-2015, VON 94-2017

§ 88 Avveckla Felestad, som LSS-gruppbostad och
konvertera Felestad till särskilt boende enligt
socialtjänstlagen, från 2019
Kommunfullmäktiges beslut
1. Efter att tre lägenheter har avskiljs från LSS-gruppbostaden
Felestad, startas en succesiv avveckling av resterande fyra
lägenheter tillhörande Felestad LSS- gruppbostad. Med innebörd att
vartefter lägenheterna blir lediga tas dessa tas i anspråk för brukare
med stöd av SoL-beslut.
2. Organisatorisk och ekonomisk överföring av Felestad LSS-boende
till Solgårdens särskilda boende inom Vård och omsorg från, 2019
01 01. Förutom viss överföring av driftsbudget från Felestad till
Bondegatans efter utredning om ökat behov av bemanning på
Bondegatan, från januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018- 03-15 (Dnr VON 94-2017) beslut om
förändring av verksamheten på Felestads LSS-gruppbostad. Förändringen
innebär att tre lägenheter avskiljs från gruppbostaden och blir en del av
Bondegatan. Berörda tre lägenheter kommer snarast att genomgå
genomgripande renovering. Beslutet innebar även att Bondegatan konverteras
till en §9:9-bostad med särskild service för vuxna, i form av servicebostad.
Ovan förslag om succesiv avveckling av Felestads LSS-gruppbostad, innebär
att lediga lägenheter kan erbjudas brukare med beslut om särskilt boende enligt
SoL. En lägenhet bör om ledningen finner det nödvändigt, kvarstå som ledig
med möjlighet till korttidsplacering för att möta behovet av akuta situationer
inom LSS, under en övergångsperiod 2018. Beslutet innebär en minskning av
det totala antalet LSS-lägenheter, i dagsläget med tre lägenheter. Dialog förs
dock kontinuerligt med SvaLo om behovet av fler lämpliga lägenheter att knyta
till LSS-boendena Bondegatan och Kvarngatan. Även behov av ytterligare
LSS-gruppbostad, riktat till personer med autism och utmanande beteende, är
lyft sen tidigare.
Felestads LSS-gruppbostad ligger på våning 2 i en flygel på Solgårdens
särskilda boende. Köken är inte funktionsdugliga att laga mat i, placeringen och
utformningen i ett äldreboende inger en institutionell prägel. Gruppbostaden
uppfyller inte lagstiftningens krav på utformning av LSS-boende. Efter beslutad
verksamhetsförändring (Dnr VON 94-2017) kommer det på Felestad att bo ett
fåtal personer kvar med stöd av § 9:9 LSS, två eller tre personer.
Merparten av brukarna är i hög ålder med omfattande omvårdnadsbehov.
Samtliga är i behov av fortsatt boende i annat LSS-boende eller särskilt boende
med stöd av SoL. Dialog har under 2016 och 2017 förts med närstående och
företrädare. Det finns ett klart uttalat önskemål om att brukarna ska få bo kvar
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på Felestad och inte behöva flytta. Uppfattningen delas av ledningen att de
personer som uppfyller kriterier för att beviljas särskilt boende med stöd av SoL
bör få sina önskemål om att få bo kvar hörsammade. Planering enligt förslag är
att handläggare SoL och LSS snarast påbörjar individuell planering efter
kontakt med berörda brukare och deras företrädare.
Avveckling av Felestad som LSS-gruppbostad och start av Felestad som
särskilt boende, enligt SoL, skulle i dagsläget innebära ett tillskott av två-tre
platser, utan några omedelbara ekonomiska merkostnader. Hur många platser
som januari 2019 kan tilldelas sökande i kön av särskilt boende SoL, är
avhängigt av hur många av brukarna som bor kvar på Felestad efter
förändringen. Avveckling innebär ett upphörande av att driva en icke fullvärdig
LSS-gruppbostad, samt ett mer effektivt resursutnyttjande. Bemanningen har
varit och är förhållandevis hög. Detta beror på dubbelbemanningar och hög
omvårdnadsnivå av brukarna. Det har även varit svårt att tilldela de lediga
lägenheterna på grund av att boendet upplevts ha en institutionell prägel.
Utgångspunkten är att befintlig personalbemanning överflyttas till Vård och
omsorg från 1 januari 2019.
LSS reglerar inte i detalj hur boendet för vuxna skall vara organiserat. En
bostad kan vara utformad på olika sätt men tre huvudformer kan urskiljas:
 gruppbostad
 servicebostad och
 annan särskilt anpassad bostad (ovanligt förekommande boendeform).
Servicebostad
 mellanform mellan självständigt boende och gruppbostad
 mindre kollektiv utformning, gärna trapphusmodell
 upp till 12 lägenheter
 tillgång till personalstöd dygnet runt
 tillgång till gemensamhetslokal
Gruppbostad
 för personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
 mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal, dygnet runt
 utformas så att gemensamma utrymmen kan fungera som en samlande
punkt
 upp till 6 lägenheter
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2018-04-12, § 37, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Efter att tre lägenheter har
avskiljs från LSS-gruppbostaden Felestad, startas en succesiv avveckling av
resterande fyra lägenheter tillhörande Felestad LSS- gruppbostad. Med
innebörd att vartefter lägenheterna blir lediga tas dessa tas i anspråk för
brukare med stöd av SoL-beslut. 2) Organisatorisk och ekonomisk överföring av
Felestad LSS-boende till Solgårdens särskilda boende inom Vård och omsorg
från, 2019 01 01. Förutom viss överföring av driftsbudget från Felestad till
Bondegatans efter utredning om ökat behov av bemanning på Bondegatan, från
januari 2019.
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Bakgrunden till att ärendet får hanteras av kommunfullmäktige är dess beslut
2016-04-25, § 61, i ärendet Ställningstagande till särskilt boende demens (Dnr
KS 1197-2015, VON 6-2016): 1) Solgårdens särskilda boende görs om till ett
särskilt boende med demensinriktning, under förutsättning att budgetmedel
ställes till förfogande i kommande budgetprocesser.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 122, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Efter att tre lägenheter har avskiljs från LSS-gruppbostaden
Felestad, startas en succesiv avveckling av resterande fyra lägenheter
tillhörande Felestad LSS- gruppbostad. Med innebörd att vartefter lägenheterna
blir lediga tas dessa tas i anspråk för brukare med stöd av SoL-beslut. 2)
Organisatorisk och ekonomisk överföring av Felestad LSS-boende till
Solgårdens särskilda boende inom Vård och omsorg från, 2019 01 01. Förutom
viss överföring av driftsbudget från Felestad till Bondegatans efter utredning om
ökat behov av bemanning på Bondegatan, från januari 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 122
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-04-12, § 37
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Eva Olofsson (C) och Linn Alenius Wallin (FI): 1) Efter att tre
lägenheter har avskiljs från LSS-gruppbostaden Felestad, startas en succesiv
avveckling av resterande fyra lägenheter tillhörande Felestad LSSgruppbostad. Med innebörd att vartefter lägenheterna blir lediga tas dessa tas i
anspråk för brukare med stöd av SoL-beslut. 2) Organisatorisk och ekonomisk
överföring av Felestad LSS-boende till Solgårdens särskilda boende inom Vård
och omsorg från, 2019 01 01. Förutom viss överföring av driftsbudget från
Felestad till Bondegatans efter utredning om ökat behov av bemanning på
Bondegatan, från januari 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, JEMO, MAIS, SAMA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 112-2018, SBN 108-2018

§ 89 Verksamhetsområde för kommunalt vatten,
spillvatten och dagvatten i Tågarp och Billeberga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nytt förändrat verksamhetsområde fastställs

Sammanfattning av ärendet
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten
och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre justeringar
av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att
beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2016-08-29.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2018-03-27, § 49, följande beslut: 1)
Förändringarna av VA-verksområdet enligt bifogade kartor godkänns.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Nytt förändrat verksamhetsområde fastställs
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 123, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Nytt förändrat verksamhetsområde fastställs

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 123
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-27, § 49
NSVA tjänsteskrivelse daterad 2017-12-15 med bilagor:
Kartbilaga Gluggstorp, Tågarp.
Kartbilaga Årupsvägen, Billeberga.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Nytt förändrat verksamhetsområde fastställs

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MVNR)
NSVA

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 133-2018, SBN 406-2017

§ 90 Antagande av åtgärdsprogram miljömål
Kommunfullmäktiges beslut
1. Åtgärdsprogrammet för Svalövs miljömål 2017-2022 antas.
2. Svalövs kommuns miljömål med tillhörande åtgärdsprogram arbetas
omgående in i budget och plan 2019 – 2021 och att samtliga nämnder tar
fram åtgärder inom aktuella områden.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs åtgärdsprogram 2017-2022 har tagits fram i samarbete med ordinarie
ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet har bedrivits genom samtal
kring de miljöutmaningar som Svalövs kommun står inför. Samtalen påbörjade
hösten 2016 och fortsatte under 2017.
Åtgärdsprogrammet följer strukturen i det regionala programmet ”Skånska
åtgärder för miljömålen 2016- 2020”. Detta program ska också ses som ett
faktaunderlag till Svalövs åtgärdsprogram för miljömål.
Syftet med Svalövs åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2022 är att förbättra
miljötillståndet i kommunen och att sprida kunskap om strategiskt
miljömålsarbete till kommunens alla verksamheter och till kommuninvånarna.
Åtgärdsprogrammet är indelat i fem fokusområden såsom Hållbara transporter,
Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, Hushållning med Skånes mark
och vattenresurser, Skydd av Skånes natur och kulturvärden och Hållbar
konsumtion i Skåne. Dessa bygger på de Sveriges 16 miljökvalitetsmål.
För varje fokusområde finns ett övergripande mål för vart kommunen vill nå och
en kort nulägesbeskrivning. I tabellen ges förslag på åtgärder för hur vi ska nå
målen. Här anges också när och vem som ska ansvara för miljöarbetet.
Förslag ges på hur åtgärdsprogrammet kan genomföras och att programmet
har många kopplingar till FN:s globala mål och Agenda 2030.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-11-28, § 179, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Åtgärdsprogrammet för
Svalövs miljömål 2017-2022” antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 124, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Åtgärdsprogrammet för Svalövs miljömål 2017-2022 antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 124
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-11-28, § 179
Förslagsskrivelse daterad 2017-11-15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Charlotta Eldh (MP), Lennart Pettersson (C), Linn Alenius
Wallin (FI), Angelie Fröjdh (M), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) och
Agneta Lenander (V): 1) Åtgärdsprogrammet för Svalövs miljömål 2017-2022
antas.
Charlotta Eldh (MP), Linn Alenius Wallin (FI) och Agneta Lenander (V): Svalövs
kommuns miljömål med tillhörande åtgärdsprogram arbetas omgående in i
budget och plan 2019 – 2021 och att samtliga nämnder tar fram åtgärder inom
aktuella områden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Ordförande ställer proposition på Charlotta Eldhs m fl yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, CLG, MNVR, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 234-2016, BTK 3-2017

§ 91 Södra området - BT Kemi Efterbehandling Bidragsaccept
Kommunfullmäktiges beslut
1. Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i
Länsstyrelsens beslut, daterat 2018-02-21, och åtar sig
huvudmannaskapet för saneringen av det södra BT Kemi-området
2018-2023.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
bidragsaccept för hela perioden 2018-2023.

Sammanfattning av ärendet
Saneringsprojekt som finansieras via statliga bidrag ska ha en huvudman och
villkoren i bidragsbesluten ska accepteras. Svalövs kommun har tagit på sig
huvudmannaskapet för saneringen av BT Kemi-området till och med Etapp 2
södra området, som med dåvarande tidplan löpte till och med 2017. För det nya
bidragsbeslutet, gällande Etapp 3 perioden 2019-2023 samt skyddsåtgärder
2018, finns därmed ingen huvudman och Svalövs kommun behöver därför ta på
sig huvudmannaskapet samt acceptera bidragsvillkoren angivna i
bidragsbeslutet.
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling föreslog 2018-04-04, § 18,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs
kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i Länsstyrelsens beslut, daterat
2018-02-21, och åtar sig huvudmannaskapet för saneringen av det södra BT
Kemi-området 2018-2023. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att
underteckna bidragsaccept för hela perioden 2018-2023.
Kommunstyrelsen föreslog 2018-05-14, § 125, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i
Länsstyrelsens beslut, daterat 2018-02-21, och åtar sig huvudmannaskapet för
saneringen av det södra BT Kemi-området 2018-2023. 2) Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas att underteckna bidragsaccept för hela perioden 20182023.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 125
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling protokoll 2018-04-04, § 18
Tjänsteskrivelse: ”Bidragsaccept bidragsbeslut BT Kemi Efterbehandling 20182023” daterad 2018-03-26.
Bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador avseende f.d. BT
Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun. Länsstyrelsen Skåne, daterat 201802-21.
Beslut om omfördelning till åtgärdsförberedelser i etapp 2 på det förorenade
området BT Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun. Naturvårdsverket,
daterat 2017-12-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(36)

Sida

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-05-28

Beslut om bidrag till skyddsåtgärder, samt åtgärder i etapp 3, på det
föroreningsskadade området BT Kemi, södra delområdet, i Svalövs kommun.
Naturvårdsverket, daterat 2017-11-02.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S): 1) Svalövs kommun accepterar villkoren i bidraget angivna i
Länsstyrelsens beslut, daterat 2018-02-21, och åtar sig huvudmannaskapet för
saneringen av det södra BT Kemi-området 2018-2023. 2) Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas att underteckna bidragsaccept för hela perioden 20182023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Jan Zielinskis (S) yrkande, och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Kommunförvaltningen (SNLN, DDBD, EVSD, HESN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 144-2018

§ 92 Fråga: Vad händer inom vård och omsorg?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har lämnat in en fråga till vård- och omsorgsnämndens
ordförande angående arbetsmiljön inom nämndens verksamhet.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23, § 74

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 74
Fråga till vård- och omsorgsnämndens verksamhet, inkommen 2018-04-16
I ärendet yttrade sig vård- och omsorgsnämndens ordförande Anneli Persson
(S) och Torbjörn Ekelund (L).
Protokollet ska skickas till:
Torbjörn Ekelund (L)
Anneli Persson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 145-2018

§ 93 Fråga: Är det nya tonläget i interninformationen
till anställda en modell för framtiden?
Kommunfullmäktiges beslut
1. Frågan får ställas.
2. Frågan läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande
angående tonläget i interninformationen till anställda.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23, § 75

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 75
Fråga till kommunstyrelsens ordförande, inkommen 2018-04-16
Vid sammanträdet yttrar sig kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski (S) och
Torbjörn Ekelund (L).
Protokollet ska skickas till:
Torbjörn Ekelund (L)
Jan Zielinski (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 123-2018

§ 94 Interpellation: Lagen om valfrihetssystem
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet tas upp på nästkommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) har lämnat in en interpellation till ordförande i vård- och
omsorgsnämnden Anneli Persson (S) angående lagen om valfrihetssystem,
LOV.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23, § 69.
Kommunfullmäktige beslutade också att interpellationen får ställas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 69
Interpellation från Torbjörn Ekelund (L), inkommen 2018-04-07
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 159-2018

§ 95 Interpellation: Bistånd till barn vars föräldrar är
papperslösa
Kommunfullmäktiges beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har lämnat in en interpellation till ordförande i
socialnämnden Krister Olsson (S) angående bistånd till barn vars föräldrar är
papperslösa

Beslutsunderlag
Svar från socialnämndens ordförande Krister Olsson (S), daterat 2018-05-16
Interpellation från Linn Alenius Wallin (FI), inkommen 2018-05-15
I ärendet yttrar sig socialnämndens ordförande Krister Olsson (S) och Linn
Alenius Wallin (FI).
Protokollet ska skickas till:
Interpellanten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 156-2018

§ 96 Motion: Angående aktiv personalpolitik
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Karl-Erik Kruse (S) har inkommit med en motion där det bland annat framgår
följande: Arbetsgivare ett långtgående ansvar för att se till så att medarbetare
som drabbas av ohälsoproblem på sitt arbete får möjlighet att komma tillbaka i
arbete även om det innebär viss omskolning.
För en arbetsgivare som Svalövs kommun, med många olika arbetsplatser och
yrkesområden, är skyldigheterna stor jämfört med arbetsplatser med färre
anställda eller få yrkesområden.
Ofta kan man skapa situationer där såväl medarbetaren och arbetsgivaren blir
vinnare om arbetsgivaren är beredd att arbeta aktivt med rehabiliterande
insatser för att hjälpa medarbetaren tillbaka från en sjukskrivning.
Mot denna bakgrund föreslås:


Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt
se över kommunens olika styrinstrument inom personalområdet och då i
synnerhet de styrinstrument och policy dokument som hanterar
kommunens arbete med rehabilitering och återgång i arbete efter
sjukdom och ohälsa.

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2018-04-16
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 157-2018

§ 97 Motion: Gör Svalöv till en fristad
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Allenius Wallin (FI) har inkommit med en motion där det bland annat
framgår följande: Att vara en Fristad innebär att ge en förföljd konstnär,
författare, musiker eller en annan professionell kulturskapare en fristad i
Sverige under två år. Kommunen som tar emot en fristadskonstnär står för
stipendium, bostad och kontakter.
Svalövs kommun, med våra framstående kulturlinjer på Fridhems folkhögskola,
de många kulturutövarna i kommunen och inte minst skulptursymposiet och
våra inspirerande omgivningar skulle vara en underbar plats för den
kulturskapare som på grund av bristande yttrandefrihet i ursprungslandet
behöver en fristad.
Genom att bli en Fristad skulle Svalövs varumärke som en öppen kommun där
kulturen blomstrar stärkas såväl nationellt som internationellt, och sätta Svalöv
på kartan.
Feministiskt Initiativ Svalöv yrkar därför:


Att Svalövs kommun blir en Fristad.

Vid sammanträdet presenteras motionen av Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2018-05-14

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 158-2018

§ 98 Motion: Arbetstidsförkortning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Linn Alenius Wallin (FI) har inkommit med en motion där det bland annat
framgår följande: Det arbete som utförs i samhället idag är ojämnt fördelat.
Många går arbetslösa, samtidigt som andra arbetar sig till utbrändhet och
stressproblem. Under de första två tredjedelarna av 1900-talet ledde ökad
produktivitet både till inkomstökning och arbetstidsförkortning. Det senaste
tillfället normalarbetstiden sänktes var införandet av den femte semesterveckan
1978, men effektiviseringarna har knappast minskat under de 40 år som gått
sedan dess.
Svalövs kommun har tagit beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett projektdirektiv för bemanningsöversyn och införande av heltid som norm i
samtliga verksamheter. Feministiskt initiativ anser att kommunen ska våga ta
ett steg till och erbjuda anställda inom vård- och omsorg 30 timmars
arbetsvecka som heltid med bibehållen lön. Det finns aktuella exempel inom
t.ex. Göteborgs kommun på äldreboende där detta är infört för att råda bot på
sjukskrivningar, för hög arbetsbelastning, psykisk ohälsa och dåligt fungerande
vård. Resultaten har visat att sjukfrånvaron minskat och patientnöjdheten stigit
sedan införandet.
Feministiskt Initiativ Svalöv yrkar därför:


Svalövs kommun erbjuder anställda inom vård och omsorg 30-timmars
arbetsvecka som heltidsnorm med bibehållen lön.

Vid sammanträdet presenteras motionen av Linn Alenius Wallin (FI).

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2018-05-14

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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