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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 17:40
Ajournering: kl. 15.00 – 15.14
Ajournering: kl. 16.26 – 16.30

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Fredrik Jönsson (C)
Olof Röstin (M), förste vice ordförande §§ 139 – 144, § 160
Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof Röstin (M) §§ 145 – 159, §§ 161 162
Teddy Nilsson (SD), andre vice ordförande
Krister Olsson (S)
Eva Olofsson (C) §§ 139 – 144, § 160
Lennart Pettersson (C) tjg ers för Eva Olofsson (C), §§ 145 – 159, §§
161 - 162
Anette Hallberg (S) tjg ers för Ann Pettersson (M)
Linda Lindberg (SD) §§ 139 – 148, § 160
Annie Karlsson (S) tjg ers för Linda Lindberg (SD), §§ 149 - 159, §§ 161
- 162
Anneli Persson (S) §§ 139 – 144, § 160
Karl-Erik Kruse (S) tjg ers för Anneli Persson (S) §§ 145 – 159, §§ 161 162
Marie Irbladh (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) §§139 – 148, § 160
Linn Alenius Wallin (FI) tjg ers för Marie Irbladh (C) §§ 149 – 159, §§
161 - 162
Torbjörn Ekelund (L)
Ingrid Ekström (S)
Charlotta Eldh (MP) §§ 139 – 152, §160
Sara Billquist-Selberg (L) tjg ers för Charlotta Eldh (MP) §§ 153 – 159,
§§ 161 - 162

Ej tjänstgörande
ersättare

Stefan Pettersson (M), §§ 139 – 144, § 160
Annie Karlsson (S) §§ 139 – 148, § 160
Lennart Pettersson (C), §§ 139 – 144, § 160
Karl-Erik Kruse (S) §§ 139 – 144, § 160
Sara Billquist-Selberg (L) §§ 139 – 152, §160
Linn Alenius Wallin (FI) §§ 139 – 148, § 160

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Louise Linde, nämndsekreterare
Jan Bengtsson, ekonomichef
Paul Eklund, personalchef §§ 139 – 140 e
Roland Tufvesson, tf utbildningschef §§ 139 - 146
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef §§ 139 – 146, §§ 157 - 162
Daniel Henriksson, informationsansvarig
Eva Lövbom, räddnings- och säkerhetschef, §§ 139 – 140 a
Helena Heintz, nämndsekreterare §§ 139 – 140 e
Frida Andersson, överförmyndarhandläggare §§ 139 – 140 e
Sara Månsson, nämndsekreterare, §§ 139 – 140 e
Björn Lunderkvist, Kommunalförbundet Medelpunkten §§ 139 - 140 a - d
Linnea Widing, plan- och byggchef §§ 152 - 157
Eva Sköld, projektledare BT Kemi § 161
David Bohgard, biträdande projektledare BT Kemi § 161
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Dnr -

§ 140 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunchef Stefan Larsson och räddnings- och säkerhetschef Eva
Lövbom informerar om uppsagt räddningssamverkansavtal.
b) Vidare informerar kommunchef Stefan Larsson om
organisationsförändring, uppföljning av strömavbrott och
arbetsinstruktion för kommundirektör.
c) Karl-Erik Kruse (S) återrapporterar från färdtjänstsamverkan
d) Ekonomiansvarig Björn Lunderkvist, Kommunalförbundet
Medelpunkten, informerar om aktuella ärenden.
e) Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson informerar om den nya
kommunallagen (SFS 2017:725) samt ny dataskyddsförordning
f)

Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om: Befolkningsstatistik per
2017-07-31 2017 (Dnr 3-2017).

g) Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndaren i Svalövs kommun den
28 september 2017 (Dnr 305:2017)
h) Cirkulär 17:44 - Prolongering av avtal om notkopiering inom de
kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017, Cirkulär 17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017, Cirkulär
17:47 - Budgetförutsättningar för åren 2017-2021 samt Cirkulär 17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018
i)

Halvårsbokslut 30 juni 2017 - Söderåsens Miljöförbund

j)

Näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand informerar om 1)
Svalövsmässan och 2) Svenskt Näringslivs kommunrankning 2017.

Protokollet ska skickas till:
-

Ajournering: kl. 15.00 – 15.14
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Dnr -

§ 141 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
Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-02
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2017-09-06
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2017-10-04
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsBostäder, 2017-10-04
Protokoll, styrelsesammanträde, AB SvalövsLokaler, 2017-09-06
Styrelseprotokoll LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB, 2017-08-30
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktionssammanträde 2017-09-12
Protokoll från Direktionen för Medelpunkten 2017-08-29
Styrelseprotokoll från Sydvatten AB, 2017-08-24

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2017

§ 142 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:
Samtliga berörda organ
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2017

§ 143 Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31
augusti 2017
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut för kommunstyrelsens
verksamhet per den sista augusti 2017. Perioden visar på ett positivt resultat
med 3 391 000 och prognosen för 2017 visar på ett överskott på 1 769 000.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 88, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2017
godkänns.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 88
Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti, daterad 2017-09-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti
2017 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2017

§ 144 Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31
augusti 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nämnder uppmanas vidtaga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans i
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad ekonomimodell.
2. Delårsbokslutet 2017-01-01--2017-08-31 fastställes.
3. Slutlig bedömning av god ekonomisk hushållning görs i samband med
årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt delårsbokslut för Svalövs kommun per
den 31 augusti 2017.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 89, följande beslut: Informationen
noteras.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 augusti, daterat 2017-10-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1. Nämnder uppmanas vidtaga åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad
ekonomimodell. 2. Delårsbokslutet 2017-01-01--2017-08-31 fastställes. 3.
Slutlig bedömning av god ekonomisk hushållning görs i samband med
årsredovisningen.

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 295-2017

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

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


Sjuksköterskor



Socialsekreterare



Lärare inom praktisk estetiska området



Lärare inom kulturskola

Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 90, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) 11 638 100 kr avseende ökade lönekostnader 2017 fördelas till
respektive verksamhet enligt bilaga. 2) Finansiering sker ur strategisk reserv.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 90
Förvaltningen förslagsskrivelse, daterad 2017-09-20
Bilaga, daterad 2017-09-20

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare
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Dnr 3-2017

§ 146 Budget 2018 – skattesats samt tidplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år
2018 till 20,74 kr per skattekrona.

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar reviderad tidplan för mål och budget 2018 med
plan 2019-2020 enligt bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till beslut om Budget för 2018 och Plan 2019-2020 kommer att
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 november istället för
som tidigare planerat 16 oktober.
Beslut om utdebitering/skattesats måste enligt kommunallagen dock ske senast
vid kommunfullmäktiges möte i november

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2017-09-28
Tjänsteskrivelse från kommunchef Stefan Larsson, daterad 2017-10-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Krister Olssons (S), Fredrik
Jönssons (C) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen
fastställs för år 2018 till 20,74 kr per skattekrona.
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Krister Olsson (S), Fredrik Jönsson
(C) och Stefan Pettersson (M):Kommunstyrelsen antar reviderad tidplan för mål
och budget 2018 med plan 2019-2020 enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande vad gäller beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Skatteverket
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 166-2017

§ 147 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar: 15
januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10
september, 8 oktober, 15 oktober, 12 november och 3 december.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2018.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i
fullmäktiges arbetsordning.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 100, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar:
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 30 juli, 27 augusti, 24
september, 29 oktober, 19 november och 17 december.
Vidare föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande dagar: 12 februari,
12 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 8 oktober, 15
oktober, 12 november och 3 december.
Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl. 18.30)
följande dagar: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27
augusti, 24 september, 15 oktober, 29 oktober, 26 november och 17 december.
2) Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens

Justerare
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anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 100
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Kommunstyrelsen sammanträder 2018 (kl. 13.30) följande
dagar: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10
september, 8 oktober, 15 oktober, 12 november och 3 december.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1.
Kommunfullmäktige sammanträder 2018 (kl. 18.30) följande dagar: 29 januari,
26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 15
oktober, 29 oktober, 26 november och 17 december. 2. Sammanträden ska
kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom
personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt
genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal med och på
kommunens webbplats. 3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska
anges att sammanträdena är offentliga. 4. Kommunfullmäktiges årsplan för
2018 godkännes.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna yrkanden vad gäller beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA)

Ajournering: kl. 16.26 – 16.30

Justerare
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Dnr 623-2015

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

Sammanfattning av ärendet
Nämnder och styrelser föreslås att komplettera sina respektive
delegeringsordningar med en särskild skrivning angående leasingavtal.
Det noteras att rätten att teckna avtal med högre belopp, över avtalsperioden
totalt, inte är delegerad. De skall beslutas av resp. nämnd/styrelse.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 99, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Nämndens/styrelsens delegeringsordning revideras per 2018-01-01
på så sätt att en punkt 1 b) införes under Ekonomiärenden: Undertecknande av
samtliga leasingavtal med en övre beloppsgräns om 1 000 000 kr:
Ekonomichef, med ersättare Kommunchef.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 99
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Stefan Pettersson (M) och Fredrik
Jönsson (C): Nämndens/styrelsens delegeringsordning revideras per 2018-0101 på så sätt att en punkt 1 b) införes under Ekonomiärenden: Undertecknande
av samtliga leasingavtal med en övre beloppsgräns om 1 000 000 kr:
Ekonomichef, med ersättare Kommunchef.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1019-2012

§ 149 Revidering av internkontrollsplanspolicy
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad internkontrollplanspolicy antas att gälla från och med 1
november 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut om policy för internkontroll 2012-11-19.
Förvaltningen önskar göra några korrigeringar av tidplanen i denna.
Anledningen är att den nuvarande nämndsorganisationen, som infördes 1
januari 2016, leder till behov av att tidigarelägga vissa moment eftersom
nämnderna nu har en betydelsefull roll i arbetet med internkontroll.
Förändringar är rödmarkerade i skrivelsen från förvaltningen.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 95, kommunstyrelsen föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad
internkontrollplanspolicy antas att gälla från och med 1 november 2017.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 95
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-20
Bilaga, daterad 2017-09-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-19, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C) och Teddy
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Reviderad
internkontrollplanspolicy antas att gälla från och med 1 november 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommun förvaltningen (JBN, SNLN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 282-2017

§ 150 Förfrågan om utökning av ramborgen avseende AB
SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB SvalövsBostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
AB SvalövsLokalers låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Förfrågan om utökad ramborgen till AB Svalövslokalar och AB SvalövsBostäder
har initierats av presidiet. Ramborgen till AB SvalövsLokaler och AB
SvalövsBostäder behöver höjas beroende på pågående byggnation och
framtida behov de närmaste åren.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 91, följande beslut: Informationen
noteras.
Styrelserna i de båda bolagen har vid styrelsesammanträden den 4 oktober
2017 formellt anhållit om en utökning av borgenssumman.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2017-10-12
Protokoll från AB SvalövsBostäders styrelseprotokoll, 2017-10-04
Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelseprotokoll, 2017-10-04
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 91

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1.
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB
SvalövsBostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 2. Kommunfullmäktige
beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB SvalövsLokalers
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 218-2016, VON 26-2016

§ 151 Reviderad förbundsordning, kommunalförbundet
Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente för
direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.

Deltar ej
Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Linn Alenius-Wallin (FI), Charlotta
Eldh (MP) och Teddy Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att förbundsordningen för Medelpunkten skickades ut för
revidering och beslut 2016, framkom synpunkter på innehållet varför ärendet
återremitterades.
Förbundsordningen har nu på nytt reviderats och förtydligats på en del punkter.
Genomgång av gjorda förändringar har gjorts vid möten hållna av
Medelpunkten tillsammans med företrädare för medlemskommunerna, såväl
tjänstemän som politiker. Ärendet gäller således för kommunen att anta den
reviderade förbundsordningen med tillhörande reglemente
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2017-08-17, § 134, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till ny
förbundsordning med tillhörande reglemente för kommunalförbundet
Medelpunkten godkänns.
Kommunstyrelsen föreslog 2017-09-11, § 134, kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förslag till ny förbundsordning med tillhörande reglemente
för kommunalförbundet Medelpunkten godkänns.
Kommunfullmäktige fattade 2017-09-25, § 125, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25, § 125
Bilaga, ändringar och tillägg, inkom 2017-09-12
Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11, § 134
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-08-17, § 48
Förvaltningens förslagskrivelse, daterad 2017-08-08
Skrivelse från Medelpunkten; Förbundsordning för kommunalförbundet
Medelpunkten med bilagor 1 och 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Framlagt förslag till ny förbundsordning med tillhörande
reglemente för direktionen och revisionen, samt medlemsdirektiv, antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JEMO, SAMA, JBN)
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunalförbundet Medelpunkten
Medlemskommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 199-2017

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

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


Befintligt extern lån återbetalas

16 mnkr



Förskottsfakturering från medlemmar upphör

8 mnkr



Förstärka förbundets likviditet och möjliggöra investeringar

6 mnkr



Checkkredit

10 mnkr

Förslaget innebär att Kommunalförbundet Medelpunkten i fortsättningen lånar
av Helsingborgs stad. Följden blir då att medlemmarna måste ställa borgen för
den upplåningen. Fördelningen av borgen grundar sig på hur mycket respektive
kommun förbrukat de senaste 3 åren i förhållande till den totala förbrukningen
hos alla medlemmarna.
Svalövs andel är 4,9 % vilket leder till att vårt borgensåtagande blir 1.9 mnkr.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 93, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunalförbundet Medelpunkten
beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket utgör kommunens andel av
medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 93
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-18
Skrivelse från Medelpunkten, inkommen 2017-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik
Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Kommunalförbundet
Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket utgör kommunens
andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000 000 kronor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Kommunalförbundet Medelpunkten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 299-2017

§ 153 Förfrågan från Höganäs kommun om att bli
medlem i Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten
godkännes.

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun har inkommit med en förfrågan om att bli medlem i
Kommunalförbundet Medelpunkten.
Arbetsutskottet fattade 2017-10-02, § 94, följande beslut: 1) Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 94
Kompletterande skrivelse från Kommunalförbundet Medelpunkten, daterad
2017-09-06
Skrivelse från Kommunalförbundet Medelpunkten, inkommen 2017-08-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Krister
Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Linn AlleniusWallins (FI) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Höganäs kommuns inträde i
Kommunalförbundet Medelpunkten godkännes.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Kommunalförbundet Medelpunkten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 245-2017

§ 154 Särskild medlemsinsats år 2017, Kommuninvest ek
för
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun avstår från att höja kommunens insatskapital i
Kommuninvest Ekonomisk förening 2017, eftersom kommunen redan
nått mininivån.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2013.
Föreningsstämman har den 16 april 2015 fastställt nya stadgar för föreningen. I
stadgarna har bl.a. tillkommit en skyldighet för medlemmarna att höja
insatskapitalet till ett belopp som motsvarar minst 200 kr per invånare samt en
möjlighet att höja till ett belopp motsvarande 900 kr per invånare för de
kommuner, som så vill.
Svalövs kommun höjde insatskapitalet under 2015 till strax över 200 kr per
invånare.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 92, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Svalövs kommun avstår från att höja kommunens insatskapital i
Kommuninvest Ekonomisk förening 2017, eftersom kommunen redan nått
mininivån.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 92
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-20
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017 daterad 2017-06-08
Kommunstyrelsens protokoll 2016-09-12, § 133
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 daterad 2016-05-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-26, § 176

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson
(SD), Annie Karlsson (S), Ingrid Ekström (SD): Svalövs kommun avstår från att
höja kommunens insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening 2017,
eftersom kommunen redan nått mininivån.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Kommuninvest ek för

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 717-2013

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

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att räddningstjänstens personal såväl i planering, övning som
operativa insatser kan komma i befattning med uppgifter med betydelse för
rikets säkerhet, föreslås kretsen som omfattas av säkerhetsklass 3, utvidgas
med denna.
Arbetsutskottet föreslog 2017-10-02, § 97, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118,
skall samtlig personal vid räddningstjänsten, inkl. den vid räddningsvärnen,
omfattas av säkerhetsklass 3.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-10-02, § 97
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-15
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 118
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-05-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Linn AleniusWallin (FI), Fredrik Jönsson (C) och Annie Karlsson (S): Som komplement till
kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, skall samtlig personal vid
räddningstjänsten, inkl. den vid räddningsvärnen, omfattas av säkerhetsklass 3.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, SNLN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 597-2015, BIN 5-2017 samt 266-2017

§ 156 Investeringsmedel till Svalöfs Gymnasium och flytt
av investeringsmedel till Björkhälls förskola
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Begäran om utökad investeringsbudget för 2017 med 2 500 000 kr för
Svalöfs gymnasium godkänns.
2. 300 000 kr, motsvarande Björkhälls förskolas beviljade
investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

Sammanfattning av ärendet
Under senhösten 2017 kommer den nya delen av Svalöfs Gymnasium att stå
klart. Denna behöver att inredas med inventarier och utrustning för tre arbetslag
och ett mottagningskök. För detta ändamål behöver Svalöfs Gymnasium få
tillgång till en investeringsbudget med 2 500 000 kr redan i december månad för
att kunna nyttja lokalerna. Kapitalkostnaderna kommer att räknas med i
gymnasiepriserna för kalenderår 2018 och kommer därmed att självfinansieras.
Tidigt under våren 2017 blev bildningsnämnden informerade om att Björkhälls
förskola kommer att stå klar tidigare än beräknat. Detta innebär att de beviljade
investeringsmedlen på 300 000 kr för 2018 kommer att behövas tas i bruk
redan under 2017.
Bildningsnämnden föreslog 2017-09-18, § 78, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Begäran om utökad
investeringsbudget för 2017 med 2 500 000 kr för Svalöfs gymnasium
godkänns. 2) 300 000 kr, motsvarande Björkhälls förskolas beviljade
investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2017-09-18, § 78
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-07-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C), Krister
Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Linn Alenius-Wallins (FI) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1. Begäran om utökad investeringsbudget för 2017 med 2
500 000 kr för Svalöfs gymnasium godkänns. 2. 300 000 kr, motsvarande
Björkhälls förskolas beviljade investeringsmedel för 2018, tas i bruk under 2017.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, RTN, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS279-2017, SBN 68-2017

§ 157 Yttrande över remiss, Regional
transportinfrastrukturplan (RTI) 2018-2029, inkl
cykelvägsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget och
översänds till Region Skåne.

Reservation
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Fredrik Jönssons (C) m fl. förslag, se bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har översänt ett förslag till Regional transportinfrastrukturplan
2018-2029 och Cykelvägsplan 2018-2029 för Skåne på remiss där synpunkter
ska lämnas in senast 2017-10-20.
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional
transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018-2029, den preliminära ramen
är 4 442 miljoner kr. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det
statliga vägnätet i Skåne. Cykelvägsplanen för Skåne är en bilaga till RTIplanen och i den prioriteras åtgärder för cykel på det statliga vägnätet. Ett
förslag till miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och är ett underlag till
prioriteringar i RTI-planen.
Ett yttrande har tagits fram från Familjen Helsingborg. Det föreslås att
kommunerna antar likalydande skrivelser, med eventuella tillägg avseende
lokala frågor.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-09-26, § 138, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens
eget och översänds till Region Skåne.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av plan- och byggchef Linnea
Widing.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-26, § 138
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-14
Förslag till yttrande, daterat 2017-09-15
Remisshandlingar från Region Skåne

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn
Ekelund (L): Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget och
översänds till Region Skåne.

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(35)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-10-16

Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): 1. Familjen Helsingborgs
gemensamma yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 2. Centerpartiets
förslag till Svalövs kommuns synpunkter på RTI-plan och cykelvägsplan antas
som kommunstyrelsens egna. (Se bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl. yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl. yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, LAWG)
Region Skåne (inkl. yttrande)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 302-2017, SBN 294-2017

§ 158 VA-taxa för Svalövs kommun för 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Följande förändringar gäller för VA-taxan i Svalöv kommun från och
med 2018-01-01:
i)

Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj
2017 (111,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt
Svalöv kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med
3,15 % jämfört med 2017.

ii) Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för spillvatten
med +5% och dagvatten med -5 % vilket innebär en snitthöjning
med 1,7 % jämfört med 2017.

Sammanfattning av ärendet
Justeringar av VA-taxan beror på kommande investeringar i den kommunala
VA-anläggningen och korrigering av intäkter mellan de olika vattenslagen.
Taxetext och taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justerades
2017 och förändras inte till 2018. Taxebilaga 3 är därför inte med i
beslutsunderlaget.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-09-26, § 136, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar gäller
för VA-taxan i Svalöv kommun från och med 2018-01-01: i) Taxebilaga 1
(Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2017 (111,3) i
Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalöv kommuns VA-taxa
§ 10. Justeringen innebär en höjning med 3,15 % jämfört med 2017. ii)
Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för spillvatten med +5%
och dagvatten med -5 % vilket innebär en snitthöjning med 1,7 % jämfört med
2017.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-26, § 136
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-09-15
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2018 typhus A och B
Bilaga 2: Taxebilaga 1 och Taxebilaga 2 till Svalöv kommuns VA-taxa 2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Följande
förändringar gäller för VA-taxan i Svalöv kommun från och med 2018-01-01:
iii) Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj
2017 (111,3) i Entreprenadprisindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt
Svalöv kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med
3,15 % jämfört med 2017.

Justerare
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iv) Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för spillvatten
med +5% och dagvatten med -5 % vilket innebär en snitthöjning
med 1,7 % jämfört med 2017.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO)
NSVA (efter beslut i kommunfullmäktige)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 173-2015, SBN 15-2015

§ 159 Översyn av policy för skyddsjakt – Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällbyggnadsutskottet uppdrog 2014-11-12, § 150, åt förvaltningen att se
över kommunens skyddsjaktspolicy. Ett reviderat förslag har tagits fram som
återremitterades till förvaltningen av kommunstyrelsen 2015-06-01, § 133.
Ärendet har därefter inte behandlats politiskt.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-08-29, § 125, följande beslut:
1) Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy antas. 2) Körersättning ändras till
statlig norm. 3) Förvaltningen uppdras att årligen följa upp den reviderade
skyddsjaktspolicyns efterlevnad.
Det har framkommit att slutligt beslut om policyn bör fattas av
kommunfullmäktige. Ärendet behöver därmed tas upp igen. En revidering har
gjorts avseende ändring av ansvarigt organ från samhällsbyggnadsutskottet till
samhällsbyggnadsnämnden, samt att tillägg har gjorts avseende körersättning,
årlig uppföljning av policyns efterlevnad och vildsvin.
Handlingen kommer revideras redaktionellt avseende körersättning efter
diskussion på sammanträdet.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-09-26, § 148, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderad
skyddsjaktspolicy antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-26, § 148
Uppdaterat förslag till reviderad skyddsjaktspolicy
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-08-29, § 125
Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 133
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-05-19, § 67
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-11-12, § 150

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn
Ekelunds (L), Annie Karlssons (S) och Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Förslag till reviderad skyddsjaktspolicy antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MNVR, RNON) efter beslut i kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SBN 320-2017

§ 160 Förslag till stadgar, Bildande av Vegeåns
vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid den extra stämman med
Vegeåns vattendragsförbund rösta för att föreliggande förslag till
stadgar för Vegeåns vattenråd antas.

Sammanfattning av ärendet
Vegeåns vattendragsförbund har efter årsmötet skickat ut förslag till stadgar
inför bildandet av Vegeåns vattenråd. En extrastämma ska hållas 2017-11-14
och innan dess ska förslaget beredas politiskt i kommunerna.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2017-09-26, § 143, följande beslut: 1)
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.
De val som är gjorda för mandatperioden för Vegeås vattendragsförbund,
kommer att fortsätta gälla för det nya organet Vegeåns vattenråd.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-09-26, § 143
Förslagsskrivelse från nämndens ordförande, daterad 2017-09-15
Remisshandling från Vegeåns vattendragsförbund

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Olof Röstin (M): Svalövs kommuns ombud uppdras att
vid den extra stämman med Vegeåns vattendragsförbund rösta för att
föreliggande förslag till stadgar för Vegeåns vattenråd antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (MSDG)
Ombud för Svalövs kommun i Vegeåns vattendragsförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 234-2016, BTK 3-2017

§ 161 Bidragsansökan BT Kemi Efterbehandling, etapp III
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Bidragsansökan för Etapp 3 har delats upp i två ansökningar. Den första
ansökan hanterade samtliga löpande kostnader i projektet mellan 2018-2021
medan den andra ansökan hanterar kostnaderna för själva
saneringsentreprenaden.
För första delen gäller kostnader såsom projektadministration (löner, utbildning,
företagshälsovård m.m.), miljökontroll, övergripande konsultkostnader, drift av
projektets databas, informationsinsatser, drift av dränering, områdesskötsel och
andra löpande kostnader och har överlämnats till Naturvårdsverket, beslut har
ännu inte delgetts projektet.
Projektledningen har för avsikt att lämna in den andra delen av bidragsansökan
för Etapp 3 till Naturvårdsverkets fördelningsmöte i september 2017. Ansökan
hamnar på 148 000 000 kronor. Ansökan behandlar endast kostnaderna
förenade med saneringsentreprenaden.
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling föreslog 2017-06-14, § 37,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ansökan
gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14,
godkänns och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till
Naturvårdsverket. 2) Styrelsen bemyndigar projektledningen att göra mindre
ändringar i ansökan.
Kommunfullmäktige fattade 2017-08-28, § 112, följande beslut: 1) Ansökan
gällande den andra delen av bidragsansökan för Etapp 3, daterad 2017-06-14,
godkänns och översändes till Länsstyrelsen för vidare fördelning till
Naturvårdsverket. 2) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling bemyndigas att
göra mindre ändringar i ansökan.
Kontakter med företrädare för staten har givit vid handen att det finns anledning
att fatta kompletterande beslut, för att skapa bättre förutsättningar för en positiv
behandling av ansökan.
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling föreslog 2017-10-12, § 56,
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Styrelsen
för BT Kemi Efterbehandling bemyndigas att revidera bidragsansökan för Etapp
3 till maximalt ett planeringsår och tre genomförandeår.

Beslutsunderlag
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandlings protokoll 2017-10-12, § 56
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-08-28, § 112
Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 116

Justerare
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Styrelsens för BT Kemi Efterbehandlings protokoll 2017-06-14, § 37
Del 2 av ansökan om bidrag för slutligt genomförande av
efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i
Teckomatorp, Etapp 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S): Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige utan förslag
till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen: (EASD,DDBD, SOAN, PREV)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 435-2016

§ 162 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 201710-16 (registrerade 2017-08-31 – 10-02).
Anställningar augusti - september 2017

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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