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Sammanträdesdatum
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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 - 12.00, 13.00 – 14.20

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof Röstin, § 15
Olof Röstin (M), förste vice ordförande, §§ 16 - 24
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Lennart Pettersson (C), tjg ers för Eva Olofsson (C), §§ 15 – 16 i)
Eva Olofsson (C), §§ 16 j) - 24
Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD)
Anneli Persson (S)
Marie Irbladh (C), tjg ers för Håkan Andersson (C), §§ 15 – 16 i)
Håkan Andersson (C), §§ 16 j - 24
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (SD)
Charlotta Eldh (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Anders Svärd (S)
Marie Irbladh (C), §§ 16 j - 24
Stefan Pettersson (M), §§ 16 – 24
Lennart Pettersson, §§ 16 j - 24
Annie Karlsson (S)
Anette Hallberg (S), §§ 16 j) - 24
Agneta Lenander (V), §§ 16 j) - 24
Sara Billquist-Selberg (L)
Linn Alenius Walin (FI), §§ 17 - 24

Övriga deltagare

Kerstin Lingebrant, tf kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jan Bengtsson, ekonomichef
Cecilia Hagström, tf personalchef
Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Josefin Mangbo, socialchef
Paul Eklund, tf bitr socialchef, §§ 15 – 16 i)
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef
Daniel Henriksson, informationsansvarig
Eva Lövbom, räddningschef, §§ 16 f) och 21
Minela Smajlovic, ekonom, §§ 15 – 16 i)
Anna Johnsson, ekonom, §§ 15 – 16 i)
Elham Tizno, ekonom, §§ 15 – 16 i)
Annika Andersson, ekonom, §§ 15 – 16 i)
Kent Fröberg, vik ekonom, §§ 15 – 16 i)
Arne Nordqvist, revisionens ordförande, § 16 b) – i)
Daniel Bohgard, tf projektledare, § 16 i)
Malin Vagnér, handläggare, § 16 h)
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Dnr 37-2017

§ 16 Information, Bokslut 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
Preliminärt bokslut för kommunen och dess nämnder och styrelser presenteras.
a) Ekonomichef Jan Bengtsson presenterar bokslutet övergripande.
Ajournering 09.45 – 10.00
b) Socialnämndens bokslut presenteras av socialchef Josefine Mangbo, f
d tf socialchef Paul Eklund och ekonom Kent Fröberg.
c) Vård- och omsorgsnämndens bokslut presenteras av socialchef
Josefine Mangbo, tf bitr socialchef Paul Eklund och ekonom Anna
Johnsson.
d) Bildningsnämndens bokslut presenteras av tf bildningschef Roland
Tufvesson och ekonom Minela Smajlovic.
e) Samhällsbyggnadsnämndens bokslut presenteras av
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och ekonom Elham Tizno.
f)

Bygg- och räddningsnämndens bokslut presenteras av
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, räddningschef Eva Lövbom och
ekonom Elham Tizno.

g) Revisionens bokslut presenteras av revisionens ordförande Arne
Nordqvist.
h) Överförmyndarens bokslut presenteras av administrativ chef Michael
Andersson och handläggare Malin Vagnér.
i)

Styrelsens för BT Kemi efterbehandling bokslut presenteras av tf
projektledare David Bohgard och ekonom Elham Tizno.

Ajournering 12.00 – 13.00
j)

Kommunstyrelsens bokslut presenteras av tf kommunchef Kerstin
Lingebrant och ekonomichef Jan Bengtsson.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare
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Dnr -

§ 17 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
1) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson uppvaktar ledamoten
Annelie Persson inför hennes förestående högtidsdag.
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om förändringar inom
kollektivtrafiken, bl a mellan Kävlinge – Teckomatorp – Billesholm.
3) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel befolkningsstatistik per
2016-11-30 (Dnr 158-2013)
4) Delårsrapport 2016 för kommunalförbundet Medelpunkten (Dnr 682016)

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 18 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-01-30
Finsam styrelsemöte 2016-01-22 protokoll
Finsam styrelsemöte 2016-03-07 protokoll
Finsam styrelsemöte 2016-04-11 protokoll
Finsam styrelsemöte 2016-05-23 protokoll
Finsam styrelsemöte 2016-08-29 protokoll
Finsam styrelsemöte 2016-10-03 protokoll
Finsam styrelsemöte 2016-11-17 protokoll
Finsam styrelsemöte 2016-12-12 protokoll
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för NSVA, 2016-03-10
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för NSVA, 2016-06-09
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för NSVA, 2016-09-02
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för NSVA, 2016-11-24
Styrelseprotokoll från Sydvatten AB, 2016-12-01
Protokoll för t vid extra bolagsstämma i Sydvatten AB per capsulam
Samarbetskommitténs Familjen Helsingborg protokoll 1/2017

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr 437-2016

§ 19 Granskning av intern styrning och kontroll 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsen förslag beslut i kommunfullmäktige
1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av den interna styrningen och
kontrollen i Svalövs kommun. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsens och
nämndernas interna styrnig och kontroll av respektive verksamhet är tillräcklig.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. Sammanfattningsvis menar
förvaltningen att rapporten är en bra genomlysning av verkligheten och ger
viktig feedback på upplägget och strukturen för den interna kontrollen och
styrningen.
Arbetsutskottet föreslog 2017-01-30, § 2, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande
noteras.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-30, § 2
Förvaltningens svar på revisionens granskning av intern styrning och kontroll,
daterat 2017-01-09
Revisionens granskning av intern styrning och kontroll, daterad 2016-12-15
Plan för internkontroll 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn
Ekelund (L): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens
eget.
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Granskningsrapporten
och kommunstyrelsens yttrande noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(17)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-13

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
Revisionen
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 358-2016

§ 20 Landskrona kommuns bildande av bolagskoncern
och dess effekter på LSR
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun godkänner att Landskrona kommun överlåter samtliga
sina aktier i LSR till ett av Landskrona kommun helägt dotterbolag.
2. Svalövs kommun avstår kommunens rätt enligt Bolagsordning och
Aktieägaravtal till hembud, förköp eller andra överlåtelsebegränsningar.
3. Kommunstyrelsens ordförande medges att underteckna handlingen
”Godkännande och avstående”.
4. Kommunstyrelsen uppdras inleda diskussioner med Landskrona stad
inför en ev revidering av gällande aktieägaravtal.

Reservation
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Charlotta
Eldh (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons m fl
yrkanden.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun och Landskrona kommun äger gemensamt bolaget LSR
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, i vilket kommunerna bedriver
verksamhet avseende insamling, transport och behandling av avfall samt
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs till 25 % av Svalövs kommun och till
75 % av Landskrona kommun, varvid ägarandelarna avser såväl röster som
kapital.
Det finns ett aktieägaravtal mellan de 2 ägarna, som reglerar ägarnas
gemensamma ägande och förvaltning av LSR, ingånget den 26 maj 2003.
Kommunfullmäktige i Landskrona kommun har beslutat i november 2016, att
lägga samtliga sina bolag, inklusive delägda LSR, i en koncern under ett
nybildat moderbolag. Detta är avsett att ske genom att Landskrona kommun
överlåter sina aktier i LSR till det nybildade koncernmoderbolaget. För denna
överlåtelse behöver Landskrona kommun skriftligt medgivande från Svalövs
kommun.
Ärendet har tidigare vid två tillfällen diskuterats i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2017 lämnade
representanter för Landskrona kommun i ärendet.
Arbetsutskottet fattade 2017-01-30, § 3, följande beslut: 1) Ärendet lämnas över
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Justerare
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-30, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-16, §§ 2 och 5
Arbetsutskottets protokoll 2016-12-19, § 118
Arbetsutskottets protokoll 2016-10-03, § 88
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-29
Rapport från Advokatbyrån Hellström, daterad 2016-09-28
Minnesanteckningar från möte med Landskrona angående bildande av
koncernbolag, daterad 2016-09-15
Handling ”Godkännande och avstående” för underskrift av Svalövs kommun,
daterad 2016-09-12
Skrivelse från Stadsledningskontoret Landskrona, daterad 2016-09-12
Bolagsordning för Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, daterad 2010-03-09
Aktieägaravtal mellan Landskrona och Svalövs kommuner avseende LSR,
daterat 2003-05-26.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD) och Torbjörn
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun
godkänner att Landskrona kommun överlåter samtliga sina aktier i LSR till ett
av Landskrona kommun helägt dotterbolag. 2) Svalövs kommun avstår
kommunens rätt enligt Bolagsordning och Aktieägaravtal till hembud, förköp
eller andra överlåtelsebegränsningar. 3) Kommunstyrelsens ordförande
medges att underteckna handlingen ”Godkännande och avstående”. 4)
Kommunstyrelsen uppdras inleda diskussioner med Landskrona stad inför en
ev revidering av gällande aktieägaravtal.
Fredrik Jönssons (C) och Charlotta Eldhs (MP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Att vi rekommenderar Landskrona att avstå från att ta
med LSR i Landskrona Stadshus AB. 2) När övertäckningen av deponin är
genomförd är vi beredda att diskutera LSRs roll i Landskrona Stadshus AB.
Charlotta Eldh (MP): Avslag på Birgitta Jönssons m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl och Fredrik Jönssons
m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
Landskrona kommun
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 1428-2015

§ 21 Policy för säkerhet/fysiskt skydd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd för Svalövs kommun omfattar
nyproduktion av byggnader för kommunal verksamhet och antas att
gälla från den 1 mars 2017.
2. Förvaltningen uppdras utarbeta en handlingsplan för alla kommunens
verksamhetslokaler samt att arbeta in policyn för
säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i samband med
kommande års budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Team Risk har i samarbete med kommunens försäkringsmäklare, Söderberg
och Partner, inventerat samtliga verksamheter i kommunen gällande
säkerhetsstatusen. I uppdraget ingick även att utifrån objektens status föreslå
förbättringsförslag med en prioritetsgradering.
Team Risk har tagit fram ett förslag på säkerhetspolicy. Syftet med policyn
inklusive riktlinjer är organisera samt kvalitetssäkra Svalövs kommuns fysiska
skydd gällande brandlarm/sprinkler, inbrottslarm mekaniskt skydd och
passerkontrollsystem.
Arbetsutskottet föreslog 2017-01-30, § 14, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Policyn för säkerhetssystem/fysiskt
skydd för Svalövs kommun omfattar nyproduktion av byggnader för kommunal
verksamhet och antas att gälla från den 1 mars 2017. 2) Förvaltningen uppdras
utarbeta en handlingsplan för alla kommunens verksamhetslokaler samt att
arbeta in policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i
samband med kommande års budgetarbete.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-30, § 14
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-03
Förslag till policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns
verksamheter, daterad 2017-01-03
Protokoll ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-12-14, § 129

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins
(M), Håkan Anderssons (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd för Svalövs
kommun omfattar nyproduktion av byggnader för kommunal verksamhet och
antas att gälla från den 1 mars 2017. 2) Förvaltningen uppdras utarbeta en
handlingsplan för alla kommunens verksamhetslokaler samt att arbeta in

Justerare
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policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i samband
med kommande års budgetarbete.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, EOL)
Kommunfullmäktige

Justerare
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Dnr 434-2016

§ 22 Kameraövervakning med drönare
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med en punkt 3 b)
i kapitel 2) Administrativa ärenden: Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas yttra sig gällande ansökningar om kameraövervakning med
hjälp av drönare.
Kommunstyrels ens del egerings ordning kompletteras med en punkt 3 b) i kapitel 2) Admi nistr ati va är enden: Kommunstyrels ens ordför ande bemyndigas yttra sig gällande ans ökni ngar om kamer aöver vakning med hj älp av dr önare.
I de ansökni ngar där det i nt e fr amgår att kameraöver vakni ng med hjäl p av drönar e öns kas bedri vas i Sval övs kommun, föreslås kommunen i si tt yttrande medd el a ber örd l änsstyr else att Svalövs kommun föresl år avsl ag på ans ökan om kamer aöver vakni ng med drönare.

Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom från den 21 oktober 2016 bedömt att
kamera fäst vid drönare är att anse som övervakningskamera och därmed
också tillståndspliktig.
Det är landets länsstyrelser som prövar ansökningar om tillstånd till
kameraövervakning. De kommuner som är berörda av ansökan ges möjlighet
att yttra sig. I och med att kameraövervakning bedriven med drönare inte har en
geografisk avgränsning, inkommer generella ansökningar om att få bedriva
kameraövervakning i hela Sverige, vilket ger samtliga kommuner möjlighet att
yttra sig.
För att underlätta hanteringen av yttranden till länsstyrelsen gällande
ansökningar om att bedriva kameraövervakning med drönare föreslås
kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med en punkt 3 b) i kapitel
2) Administrativa ärenden: Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas yttra sig
gällande ansökningar om kameraövervakning med hjälp av drönare.
I de ansökningar där det inte framgår att kameraövervakning med drönare
önskas bedrivas i Svalövs kommun, föreslås kommunen i sitt yttrande meddela
berörd länsstyrelse att Svalövs kommun föreslår avslag på ansökan om
kameraövervakning med drönare.
Arbetsutskottet föreslog 2017-01-30, § 13, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-01-30, § 13
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-12-27
Högsta förvaltningsdomstolens dom, Mål nr 78-16
Datainspektionens information till länsstyrelserna, daterad 2016-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (SD), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin
(M), Linda Lindberg (SD) och Teddy Nilsson (SD): Kommunstyrelsens
delegeringsordning kompletteras med en punkt 3 b) i kapitel 2) Administrativa
ärenden: Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas yttra sig gällande
ansökningar om kameraövervakning med hjälp av drönare,
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr: KS 36-2017, SBN 7-2017

§ 23 Avfallsplan Svalövs kommun - översyn 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. LSR uppdras att ta fram en ny avfallsplan anpassad till nationella och
lokala förändringar i regelverk och mål, samt att tidplanen för det arbetet
anpassas utifrån eventuella förändringar i Svalövs kommuns
miljöstrategiska arbete.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Under förutsättning att även Landskrona stad godkänner ändringarna,
antas föreslagna revideringar av Avfallsplan för Svalövs kommun i
enlighet med LSR:s förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Landskrona stad beslöt 2016-01-14, § 32, att ge LSR
(Landskrona-Svalöv Renhållnings AB) i uppdrag att uppdatera gällande
avfallsplan.
LSR har nu återkommit med förslag till revideringar i planen. LSR pekar
emellertid även på behovet att ta fram en helt ny plan, bl.a. beroende på
behovet att beakta den av Naturvårdsverkets framtagna nationella avfallsplan.
LSR vill därför att kommunstyrelsen ger LSR i uppdrag att samordna arbetet
med att ta fram en ny avfallsplan för kommunen samt att man i avvaktan på att
denna kan bli klar antar de uppdateringar som gjorts i den befintliga
avfallsplanen.
Kommunförvaltningen har inte några synpunkter på föreslagen hantering av
ärendet, och därmed föreslogs samhällsbyggnadsnämnden besluta i enlighet
med ovan. Då även Landskrona stad ska godkänna föreslagna revideringar i
Avfallsplanen, föreslås kommunfullmäktiges beslut villkoras av att så sker.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-01-30, § 15, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) LSR uppdras att ta fram en ny avfallsplan anpassad till
nationella och lokala förändringar i regelverk och mål, samt att tidplanen för det
arbetet anpassas utifrån eventuella förändringar i Svalövs kommuns
miljöstrategiska arbete.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Under förutsättning att även Landskrona stad godkänner
ändringarna, antas föreslagna revideringar av Avfallsplan för Svalövs kommun i
enlighet med LSR:s förslag.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-01-30, § 15
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-09
Skrivelse ifrån LSR, daterad 2016-13-13
Protokoll ifrån kommunstyrelsen i Landskrona stad 2016-01-14, § 32

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2017-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Charlotta Eldh
(MP): 1) LSR uppdras att ta fram en ny avfallsplan anpassad till nationella och
lokala förändringar i regelverk och mål, samt att tidplanen för det arbetet
anpassas utifrån eventuella förändringar i Svalövs kommuns miljöstrategiska
arbete.
Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C) och Charlotta
Eldhs (MP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Under förutsättning att
även Landskrona stad godkänner ändringarna, antas föreslagna revideringar av
Avfallsplan för Svalövs kommun i enlighet med LSR:s förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (HAHZ, MSDG)
Samhällsbyggnadsnämnden
Landskrona stad
LSR

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 435-2016

§ 24 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201702-13.
Anställningar november - december 2016

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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