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Dnr -

§ 92 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
1) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om 1) Befolkningsstatistik per
mars 2017 och befolkningsförändringar i Svalövs kommun under första
kvartalet 2017 (Dnr 94-2017) samt 2) reviderad tidsplan för budget
2018, plan 2019 – 2020 (Dnr 3-2017).
2) Kvartalsbokslut för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB (Dnr 1002017).
3) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson informerar om att övriga
6K-kommuner bjudits in till årets företagsmässa, för att presentera sig
för byggbranschen.
4) Näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand informerar om ansökan
om projekt Svalövsbygden 2.0.
5) Ordföranden Birgitta Jönsson uppvaktade ersättaren Stefan Pettersson
med anledning av hans förestående högtidsdag.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 93 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
Sydvatten AB, Ägarträff 2017-03-28, mötesanteckningar
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktions sammanträde 2017-04-25
Styrelseprotokoll LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB, 2017-04-10

Protokollet ska skickas till:
-
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2017

§ 94 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 21-2017

§ 95 Partistöd 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr
2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 25 396 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 2017-05-22, § 65, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd
med 25 396 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 65
Ansökan om partistöd 2017 från Miljöpartiet, inkommen 2017-05-15
Ansökan om partistöd 2017 från Vänsterpartiet, inkommen 2017-04-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Vänsterpartiet
beviljas partistöd med 25 396 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 25 396 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2017

§ 96 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen och
Svalövs kommun per den sista april 2017
Kommunstyrelsen beslut
1. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista april 2017
noteras.
2. Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista april 2017
noteras.
3. Nämnder uppmanas skyndsamt vidtaga åtgärder för att uppnå ekonomi
i balans, i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsens verksamhet per den sista april 2017. Perioden visar på ett
positivt resultat med 1 753 000 kr och prognosen för 2017 visar på ett överskott
på 371 000 kr.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-22, § 22, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista april 2017
noteras.
Nu föreligger också uppföljning för Svalövs kommun per 2017-04-30.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-22, § 61, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista april 2017
noteras. 2) Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista april 2017
noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Mari-Anne Kristensen
resp ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista april 2017, daterad
2017-05-29
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 61
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista april 2017, daterad
2017-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Annelie
Persson (S), Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Ekonomisk
uppföljning för kommunstyrelsen per den sista april 2017 noteras. 2) Ekonomisk
uppföljning för Svalövs kommun per den sista april 2017 noteras. 3) Nämnder
uppmanas skyndsamt vidtaga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans, i
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(23)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-01

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MEKN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1328-2015

§ 97 Effektiviseringar för Svalövs kommun 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till effektiviseringar uppgående till totalt 7 115 000 kronor antas
enligt bilaga. Beslut om effektiviseringar finns i strategisk budget för
2017 och verkställs i och med detta beslut.
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att specificera effektiviseringar om
70 tkr i samband med uppföljning per 2017-06-30.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Lennart Pettersson (C), Linda
Lindberg (C), Håkan Andersson (C), Kim Hellström (SD) och Marie Irbladh (C)
deltar inte in beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2016-06-07, § 103, kommunförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på besparingar motsvarande 1,5 % av omslutningen.
Då förvaltningen genomfört en effektivisering i samband med budgetarbetet
kommer behovet av effektiviseringar att uppgå till 1 %, vilket motsvarar 7 166
000 kronor.
Nämnderna har haft möjlighet att föreslå effektiviseringar utöver den påkallade
effektiviseringsvolymen.
Arbetsutskottet fattade 2017-05-22, § 63, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras revidera förslaget inför behandling i kommunstyrelsen så att
totalsumman når målvärdet på 7 166 000 kronor.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Förslag till effektiviseringar uppgående till totalt 7 115 000 kronor antas enligt
bilaga. Beslut om effektiviseringar finns i strategisk budget för 2017 och
verkställs i och med detta beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 63
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-05-11
Kommunstyrelsens protokoll 2016-06-07, § 103

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till
effektiviseringar uppgående till totalt 7 115 000 kronor antas enligt bilaga.
Beslut om effektiviseringar finns i strategisk budget för 2017 och verkställs i och
med detta beslut. 2) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att specificera
effektiviseringar om 70 tkr i samband med uppföljning per 2017-06-30.
Ajournering 14.10 – 14.25.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr 180-2017

§ 98 Plan för internkontroll 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till plan för intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen, antas.
2. Planerna för övriga nämnder noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 §, 142, en policy för intern kontroll,
vilken ligger till grund för arbetet med den interna kontrollen. I policyn
tydliggjordes bl.a. ansvarsfördelningen. En annan förändring var krav på tydlig
och transparant riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som
sedan är underlag för beslut om vilka kontrollmoment som skall genomföras
under det kommande året. De kontrollmoment som sen väljs är de som uppnår
en bestämd risknivå.
Kommunchef har utsett ekonomichef som huvudansvarig för utvecklingen av
internkontrollarbetet i kommunen. Kommunen har valt att engagera
representanter för alla verksamheter i arbetet för att få en bra bredd och
kunskap.
Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter.
Kommunstyrelsen får i och med detta ärende information om vilka beslut som
de olika nämnderna tagit. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade
internkontrollarbetet i kommunen. Kommunstyrelsen kommer även att få ta del
av uppföljningen i slutet av året.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-22, § 66, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Förslag till plan för intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen, antas. 2)
Planerna för övriga nämnder noteras.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagskrivelse, reviderad 2017-05-26
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 66
Förvaltningens förslagskrivelse, daterad 2017-05-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Annelie Persson
(S), Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): 1) Förslag till plan för intern
kontroll 2017 för kommunstyrelsen, antas. 2) Planerna för övriga nämnder
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50-2017

§ 99 Årsredovisning 2016 – Söderåsens Miljöförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

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. Revisionen
riktar också en anmärkning mot direktionen i sin helhet.
Arbetsutskottet fattade 2017-05-02, § 51, följande beslut: 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.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 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.
Fullmäktige ska enligt 5 kap. 25 a § kommunallagen årligen pröva om
ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Fullmäktige ska fatta sitt beslut i
ansvarsfrågan före utgången av juni månad. Beslutet bör tidsmässigt ske före
fullmäktiges beslut att godkänna årsredovisningen. Fullmäktige kan besluta i
enlighet med revisorernas förslag, men också göra en annan bedömning.
I princip har fullmäktige fria händer att bevilja ansvarsfrihet på vilka grunder
som helst, även för olagligheter i verksamheten. I fråga om att vägra
ansvarsfrihet råder däremot inte full frihet. Enligt rättspraxis, se bl.a. RÅ 1999
ref 5, krävs för vägrad ansvarsfrihet att den förtroendevalde agerat på ett sätt
som stört en kommunal förvaltningsuppgift eller åstadkommit ekonomisk skada
för kommunen eller landstinget.
Om revisionsberättelsen innehåller anmärkning ska fullmäktige pröva och fatta
beslut i frågan om fullmäktige själv ska framställa anmärkningen eller avstå från
att göra det. Om fullmäktige inte delar revisorernas uppfattning kan fullmäktige
avstå från att rikta anmärkning. Revisorernas anmärkning kvarstår dock även
om anmärkning inte riktas från fullmäktiges sida. Om revisorerna inte riktat
anmärkning, kan fullmäktige besluta att ändå rikta anmärkning mot förhållanden
som fullmäktige för sin del anser oacceptabla. Både beslutet att följa respektive
att inte följa revisorernas förslag om anmärkning ska motiveras.
Av 5 kap. 31 § kommunallagen framgår att fullmäktige ska inhämta förklaringar
till de anmärkningar som framställts i revisionsberättelsen och revisorernas
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uttalande att ansvarsfrihet inte beviljas. Dessa förklaringar kan utgöra ett viktigt
underlag för fullmäktiges motivering och ställningstagande. Fullmäktige måste
dock alltid slutligt presentera en egen motivering baserat på det
beredningsunderlag som finns. Såvida fullmäktige inte delar revisorernas
uppfattning, för då räcker det att fullmäktige anger detta i sin motivering. Om det
inte alls finns någon kritik i revisionsberättelsen och ansvarsfriheten i övrigt
framstår som självklar, behöver fullmäktige inte lämna någon motivering (prop.
1998/99:55 s. 25).
Av kommentarerna till KL framgår följande: "Har nämnden (motsv.) ändrat
personsammansättning efter granskningsårets utgång bör förklaringar också
inhämtas av ledamöter som inte återvalts eller avgått. Annars finns risk att
dessa ”döms ohörda” i frågan om ansvarsfrihet."
Det är ytterst fullmäktiges ordförande som ska se till att beslutet är motiverat
och att ärendet därmed kan behandlas av fullmäktige. Den närmast till hands
liggande lösningen för den formella hanteringen av fullmäktiges
motiveringsskyldighet är därför att fullmäktiges ordförande i samråd med
presidiet svarar för de förberedelser som behövs (prop. 2005/06:55 s. 27-28).
Revisorerna ska genom kallelse eller på annat lämpligt sätt beredas tillfälle att
närvara vid fullmäktiges sammanträde för behandling av revisionsberättelsen.
Ordföranden ska ge dem tillfälle att yttra sig om de vill.
Kommunstyrelsen fattade 2017-05-15, § 78, följande beslut: Informationen
noteras.
Nu föreligger också protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2017-05-16, § 48,
där kommunerna föreslås fatta följande beslut: Balanskravunderskottet för 2016
skall inte återställas.
Direktionen och avgångna ledamöter och ersättare har beretts möjlighet att
avge förklaring senast den 30 maj 2017. Avsikten är därefter att behandla
ärendet i kommunstyrelsen den 19 juni (extra sammanträde) och
kommunfullmäktige den 19 juni.

Beslutsunderlag
Söderåsens Miljöförbunds protokoll 2017-05-16, § 48
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 78
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-02, § 51
Revisionsberättelse avseende Söderåsens Miljöförbund år 2016
Direktionens beslut 2017-03-14, § 20
Årsredovisning från Söderåsens Miljöförbund 2016

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Söderåsens Miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare
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Dnr 51-2017

§ 100 Årsredovisning 2016 – AB Sydvatten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2016 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

2.

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.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2016 för AB Sydvatten.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-22, § 64, kommunstyrelsen fatta 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 arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) AB Sydvattens årsredovisning för år 2016 noteras. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 64
Årsredovisning 2016 för AB Sydvatten.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 2) 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.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB Sydvattens
årsredovisning för år 2016 noteras.

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

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
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Dnr 37-2012

§ 101 Utredning om gemensam organisation för
räddningstjänsten i Skåne Nordväst
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun deltar i utredningen om en eventuell utvidgning av
kommunalförbundet för räddningstjänst i Skåne Nordväst.
2. Kommunförvaltningen uppdras belysa verksamhetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt inträde, avseende de
uppgifter som idag utföres inom räddningstjänsten och i samverkan
med Landskrona kommun, vad gäller t ex krisförberedelser,
säkerhetsarbete m m.

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
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 82
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-02, § 56
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 Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD)
och Annie Karlsson (S): 1) Svalövs kommun deltar i utredningen om en
eventuell utvidgning av kommunalförbundet för räddningstjänst i Skåne
Nordväst. 2) Kommunförvaltningen uppdras belysa verksamhetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt inträde, avseende de uppgifter som
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idag utföres inom räddningstjänsten och i samverkan med Landskrona
kommun, vad gäller t ex krisförberedelser, säkerhetsarbete m m.
Fredrik Jönsson (C): Avslag på Birgitta Jönssons m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Fredrik Jönssons
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (KET, EOL, HAHZ)

Justerare
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Dnr 1348-2014

§ 102 Samverkansavtal mellan Svalövs kommun och
polisen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Överenskommelse om samverkan mellan Svalövs kommun och polisen
för ökad trygghet verksamhetsåren 2017 till 2019, godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med närpolisen ta fram
bilagor som mer detaljerat beskriver de planerade insatserna som ska
genomföras 2017-2019.
3. I samband med årsbokslut ska förvaltningen återrapportera genomfört
arbete enligt samverkansavtalet och dess bilagor.
4. Arbetsgruppen uppdras att beakta jämställdhetsperspektivet i det
fortsatta arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Den 16 februari 2017 genomfördes en workshop med tjänstemän från Svalövs
kommun och polismyndigheten. Målet med dagen var att skapa en gemensam
problembild gällande tryggheten i kommunen, och utifrån problembilden fastslå
framtida prioriteringsområden i arbetet för ökad trygghet.
Föreliggande samverkansavtal fokuserar på ”Barn och unga”, med följande
huvudområden:
•

Insatser mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och

•

Utmaningen med grupperingar och polariseringar

Vid workshopen utsågs en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska sammanställa
resultatet av workshopen och utforma förslag till överenskommelse mellan
kommunen och polisen. I detta arbete har närpolis Björn Johnsson deltagit med
följande tjänstemän från kommunen, rektor Magnus Lindkvist, IFO-chef Mikael
Lindberg, fritidschef Niklas Fonskov, enhetschef Cesar Vargas,
integrationssamordnare Yousef Abo-Sharkh och räddningschef Eva Lövbom.
Vid antagen överenskommelse, sammanställer ansvariga för respektive
verksamhet bilagor som mer detaljerat beskriver hur det gemensamma
preventiva arbetet ska bedrivas.
Arbetsutskottet föreslog 2017-05-22, § 68, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Överenskommelse om samverkan
mellan Svalövs kommun och polisen för ökad trygghet verksamhetsåren 2017
till 2019, godkänns. 2) Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med
närpolisen ta fram bilagor som mer detaljerat beskriver de planerade insatserna
som ska genomföras 2017-2019. 3) I samband med årsbokslut ska
förvaltningen återrapportera genomfört arbete enligt samverkansavtalet och
dess bilagor.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-22, § 68
Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun
verksamhetsåren 2017 till 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (L), Lennart
Petterssons (C), Fredrik Jönssons (C), Linda Lindbergs (SD), Annelie Perssons
(S), Teddy Nilssons (SD) och Annie Karlssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Överenskommelse om samverkan mellan Svalövs
kommun och polisen för ökad trygghet verksamhetsåren 2017 till 2019,
godkänns. 2)Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med närpolisen ta
fram bilagor som mer detaljerat beskriver de planerade insatserna som ska
genomföras 2017-2019. 3)I samband med årsbokslut ska förvaltningen
återrapportera genomfört arbete enligt samverkansavtalet och dess bilagor.
Lennart Petterssons (C), Fredrik Jönssons (C), Birgitta Jönssons (S) och
Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Arbetsgruppen
uppdras att beakta jämställdhetsperspektivet i det fortsatta arbetet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons m fl yrkande,
och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Polismyndigheten
Kommunförvaltningens (KET, EOL)

Justerare
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Dnr: KS 176-2017, VN 2-2017

§ 103 Ändring av valdistrikt
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens extra sammanträde den
19:e juni 2017.

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagens bestämmelse ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Valmyndigheten har tagit fram statistik över röstberättigade per
den 1 mars 2017. Denna visar att de distrikt som ligger under 1 000
röstdeltagare är Tågarp som har 720 röstberättigade, Konga-Ask med 641
röstberättigade samt Röstånga som har 811 röstberättigade.
Inför valet i september 2018 föreslås därför att vissa ändringar av
valdistriktsindelningen görs i enlighet med vallagens bestämmelser. Enligt
förslaget ska kommunen bestå av 6 valdistrikt enligt följande: Tågarp –
Billeberga, Konga-Ask – Röstånga, Kågeröd – Stenestad, Svalöv Norra, Svalöv
Södra och Teckomatorp – Norrvidinge.
Valnämnden föreslog 2017-05-11, § 2, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valdistrikten Konga-Ask och
Röstånga slås samman och får namnet Röstånga – Konga-Ask. 2) Valdistrikten
Tågarp och Billeberga slåss samman och får namnet Billeberga - Tågarp

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2017-05-11, § 2
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-05-03
Karta över nuvarande valdistriktsindelning i Svalövs kommun
Karta över förslag på ny valdistriktsindelning i Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ärendet tas åter upp på kommunstyrelsens extra
sammanträde den 19:e juni 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (SAMA)
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Dnr 435-2016

§ 104 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 201706-01 (registrerade 2017-05-03 – 05-17).
Anställningar april 2017

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(23)

