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Dnr 36-2018

§ 22 Bokslut för kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Ekonomisk årsrapport 2017 för kommunstyrelsen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk årsrapport för 2017, för
kommunstyrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag
Ekonomisk årsrapport 2017 för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S) förslag till kommunstyrelsen:
1. Ekonomisk årsrapport 2017 för kommunstyrelsen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN)
Kommunstyrelsen
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Dnr 3-2017

§ 23 Budget för kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens budget för 2018, plan 2019-2020 godkänns.

Deltar ej i beslut
Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M) deltar ej i
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Budget för kommunstyrelsen innehåller mål, visare, uppdrag samt budget för
2018.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-02-23
Budget 2018, daterad 2018-02-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S):
1. Kommunstyrelsens budget för 2018, plan 2019-2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.

Särskild protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C):
Ärendet om Säkerhetschefstjänsten är ej beslutat, därför tar vi från centerpartiet
inte ställning till den posten i budget 2018.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, CHM, KABD)
Kommunstyrelsen
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Dnr 237-2017

§ 24 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per 31 december 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S):
1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen ( JBN)
Kommunstyrelsen
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Dnr 39-2018

§ 25 Begäran om överföring av investeringsanslag till
2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna överföring på 3.673.000 kr för projekt inom
bildningsnämnden enligt bilaga 1.
2. Godkänna överföring på 6.885.000 kr för skattefinansierade projekt
inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2.
3. Godkänna överföring på 23.459.000 kr för avgiftsfinansierade projekt
inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
Överföring av investeringsanslag från 2017 till 2018 ska enligt kommunens
rutiner beslutas av kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är
på började, men som försenats. Totalt begärs 35.399.000 kr överförda.
Ekonomienheten avstyrker tre projekt på totalt 1.382.000 kronor avseende ITinköp samt inventarieinköp inom bildningsnämnden, med motiveringen att det
finns årliga anslag i budget för 2018.
Förslaget till beslut omfattar därför återstående 34.017.000 kronor.
Fördelningen är 10.558.000 kr på skattefinansierade samt 23.459.000 kr på
avgiftsfinansierade.
I den avgiftsfinansierad delen ingår även investeringarna avseende
Söderåsbanan. Eftersom vårt finansiella mål 2 räknar bort dessa investeringar
vid beräkning av den skattefinansierade delen innebär förslaget att vårt
finansiella mål om investeringsnivån blir svårt att uppnå.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut:
1. Godkänna överföring på 3.673.000 kr för projekt inom bildningsnämnden
enligt bilaga 1.
2. Godkänna överföring på 6.885.000 kr för skattefinansierade projekt inom
Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2.
3. Godkänna överföring på 23.459.000 kr för avgiftsfinansierade projekt
inom Samhällsbyggnadsnämnden enligt bilaga 2.
Fredrik Jönsson (C) föreslår följande ändring:
1. Projektnummer 1217 Teckomatorpsgården stryks.
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Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L) föreslår:
1. Avslag på Fredrik Jönssons yrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Jan Zielinski (S) m.fl. förslag till beslut och finner att
utskottet beslutar enligt dessa. Ordföranden tar därefter upp Fredrik Jönssons
förslag till beslut och finner att utskottet avslår detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN, MSDB, HSDT)
Kommunstyrelsen
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Dnr 236-2013

§ 26 Tilläggsavtal till gällande konsortialavtal,
Sydvatten AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortieavtal för regional
vattenförsörjning genom Sydvattan AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Båstad kommun avser att inträda som delägare i Sydvatten AB. Den 2015-0429 beslutade Båstads kommunfullmäktige att söka delägarinträde i Sydvatten
AB. Därefter har fortsatta samtal och förhandlingar resulterat i ett Avtal om
delägarinträde mellan kommunen och bolaget som Båstads kommunfullmäktige
antog 2017-12-20.
Detta avtal och ett särskilt upprättat Tilläggsavtal till konsortialavtal godkändes
av Sydvattens styrelse 2018-01-26. Styrelsen uppdrog åt VD att tillsända
tilläggsavtalet till samtliga delägarkommuner och Båstad kommun för
ställningstagande.
Båstads delägarskap föranleder vissa mindre justeringar i konsortialavtalet som
hanteras i ett särskilt tilläggsavtal, se bilaga. Inför årsstämmans beslut 2018 om
nyemission behöver varje delägarkommun ge sitt godkännande till
tilläggsavtalet. Justeringarna består i utökning av antalet aktier i Sydvatten AB
som ett resultat av den planerade nyemissionen.
Därmed kommer varje delägarkommuns andel av det totala aktiekapitalet i
bolaget att justeras något. Någon omfördelning av aktier mellan nuvarande
delägare kommer inte att ske. Varje delägare godkänner och tecknar
tilläggsavtalet som sedan sammanställs till ett dokument.

Beslutsunderlag
Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortieavtal, daterad 2018-0131

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson ©, Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M) och
Torbjörn Ekelunds (L) förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige:
1. Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortieavtal för regional
vattenförsörjning genom Sydvattan AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtalet.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN)
Kommunstyrelsen
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Dnr 34-2018

§ 27 Löneöversyn 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. 2018 års löneöversyn skall verka för en ökad lönespridning inom
kvinnodominerade yrkesgrupper. Löneöversynen 2018 skall rymmas
inom tidigare beslutat löneutrymme.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
2. Kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd löneöversyn
2018 finansieras ur strategiska reserven.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
3. Förvaltningen uppdras att begära kompensation av kommunstyrelsen
efter genomförd löneöversyn 2018 enligt punkt 2 ovan.

Deltar ej i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslut i punkten 1.

Sammanfattning av ärendet
Varje år genomförs en löneöversyn för samtliga tillsvidareanställda
medarbetare i kommunen. Översynen utgår ifrån de centrala avtalen som
tecknats mellan vår arbetsgivarorganisation SKL och våra fackliga parter.
De befintliga centrala avtal som finns idag är sifferlösa utom för Kommunal.
Det innebär att det inte finns något garanterat utrymme reglerat, utan i avtalen
framgår tydligt att lönesättningen ska vara individuell och differentierad.
Inför årets löneöversyn föreslår förvaltningen att arbetet inriktas mot att öka
lönespridningen inom kvinnodominerade yrkesgrupper. Motivet är att de senaste
lönekartläggningarna har visat att lönespridningen i flera av de kvinnodominerade
grupperna är så snäv att risk för osaklig löneskillnad föreligger. Löneöversynen 2018
skall rymmas inom det av kommunfullmäktige tidigare beslutade löneutrymmet
om 2 % och finansieras ur den strategiska reserven. Kompensation för ökade
lönekostnader efter genomförd löneöversyn 2018 finansieras ur strategiska
reserven.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Olof Röstin (M):
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1. 2018 års löneöversyn skall verka för en ökad lönespridning inom
kvinnodominerade yrkesgrupper. Löneöversynen 2018 skall rymmas
inom tidigare beslutat löneutrymme.
Torbjörn Ekelunds (L) förslag för beslut i kommunstyrelsen:
2. Kompensation för ökade lönekostnader efter genomförd löneöversyn
2018 finansieras ur strategiska reserven.
Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut:
3. Förvaltningen uppdras att begära kompensation av kommunstyrelsen
efter genomförd löneöversyn 2018 enligt punkt 2 ovan.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds förslag till beslut och finner att utskottet
beslutar i enlighet med dessa. Ordföranden tar upp Fredrik Jönsson (C) m.fl.
förslag till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, CHM, KABD)
Kommunstyrelsen

Justerare
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Dnr 22-2018

§ 28 Rekrytering av säkerhetschef
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kompetens inom säkerhetsområdet ska rekryteras till kommunen
snarast.

Reservation
Fredrik Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har sedan juni 2014 ett personligt avtal med räddningschef
Eva Lövbom att hon tillika, utan ytterligare ersättning till henne eller Landskrona
stad, skall vara säkerhetschef i Svalövs kommun (Bilaga 1).
I avtalet regleras att säkerhetschefen under kommunstyrelsen och
kommunchefen bland annat skall svara för planering, ledning, utveckling och
samordning av kommunens interna skydd, planering och beredskap enligt
lagen om extraordinära händelser i fredstid samt trygghetsskapande och
brottsförebyggande insatser.
Eva Lövbom är tillika, genom särskilt beslut i kommunstyrelsen den 10 februari
2014, § 21 (Dnr 717-2013), säkerhetsskyddschef enligt säkerhetsskyddslagen
(1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). På grund av en ökad
arbetsbörda för räddningschef Eva Lövbom, statliga direktiv om återtagande av
försvarsplaneringen samt införandet av en ny dataskyddsförordning fr o m
2018-05-25 har förvaltningen föreslagit att avtalet sägs upp samt att en ny tjänst
inrättas i förvaltningsledningen under våren 2018 (Bilaga 2).
Titel och placering direkt under kommunchefen förändras inte i den nya
strukturen. Alternativet att vara utan en befattningshavare inom
säkerhetsområdet är något förvaltningen starkt avråder ifrån. Vidare är
förvaltningens uppfattning att en så pass viktig och dimensionerande befattning
som säkerhetschef inte skall vara reglerat genom ett personligt avtal.
Då kommunfullmäktige i november 2017 fastställde Mål- och budget för 2018
med plan 2019-2020 (KF § 161/2017) fanns medel avsatt för att inrätta tjänsten
inom kommunledningskontoret enligt ovan och enligt nu gällande delegeringsordning bör rekryteringen av en ny säkerhetschef ses som verkställighet.
Tjänsten är inte att betrakta som en verksamhetschef.
Mot bakgrund av den senaste tidens incidenter av olika slag, dataskyddsdirektivets snara ikraftträdande och det faktum att det i år arrangeras allmänna
val, är förvaltningen angelägen om att genomföra rekryteringen snarast.
Förvaltningens förslag till beslut är att informationen noteras.
Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-29.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-01-29, § 8
Förvaltningens förslagskrivelse, daterad 2018-01-29 (Två bilagor)
Kommunfullmäktiges protokoll § 161/2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M) och Teddy Nilsson (SD):
1. Kompetens inom säkerhetsområdet ska rekryteras till kommunen
snarast.
Fredrik Jönsson (C):
1. Ärendet bordläggs.
Torbjörn Ekelunds (L) förslag:
1. Avslag på Fredrik Jönssons yrkande om bordläggning.

Beslutsgång
Ordföranden tar upp Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut och finner att
utskottet beslutar i enlighet med detta. Omröstning begärs. Omröstning
genomförs genom handuppräckning. Ordförande finner att förslaget om
bordläggning avslås.
Ordföranden tar upp Torbjörn Ekelund (L) m.fl. förslag till beslut och finner att
utskottet beslutar i enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, CHM)
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Dnr 13-2018

§ 29 Redovisning av SAM-enkät
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Rapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och
anvisningar för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten
redovisas.
Systemet innehåller samtliga författningsreglerade bestämmelser med
tillhörande tillämpningsanvisningar. Syftet med SAM är att skapa en god
arbetsmiljö genom att följa dessa rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.
Som arbetsgivare ansvarar Svalövs kommun för arbetsmiljön och
arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt sätt vara en del av den dagliga
verksamheten.
Denna systemuppföljning omfattar våren 2016 till våren 2017 och enkäten har
använts av samtliga verksamheter i Svalövs kommun. Fokus i enkäten ligger på
systemfrågorna, det vill säga om systemet för att arbeta med arbetsmiljön är
tillfredsställande, inte om det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs
tillfredsställande. Resultatet av enkätsvaren har sedan sammanställts på
kommunövergripande nivå.
Svarsfrekvensen är 83 %, vilket är en försämring jämfört med förra året, då
samtliga av de tillfrågade cheferna besvarade enkäten (alla har dock inte svarat
på alla frågor).
Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-29

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-01-29, § 9
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-17
Enkät, Uppföljning av SAM för perioden våren 2016 till våren 2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD)
och Jan Zielinskis (S) förslag till kommunstyrelsen:
1. Rapporten godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CHM)
Kommunstyrelsen
_____

Ajournering 14.27-14.42
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Dnr 36-2010

§ 30 Revidering av policy för likabehandling och
mångfald
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad policy för
likabehandling och mångfald.

Sammanfattning av ärendet
Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari
2017. De nya reglerna innebär en utvidgning jämfört med tidigare. Nu ska
samtliga diskrimineringsgrunder inkluderas i det förebyggande och främjande
arbetet genom aktiva åtgärder från arbetsgivaren. Dessa bestämmelser
omfattade tidigare endast kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning. Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur vi som
arbetsgivare ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder löpande i fyra steg
(undersöka, analysera, åtgärda, följa upp). Detta kräver ett mer systematiskt
arbete kring likabehandling -och mångfaldsfrågor än tidigare.
En annan förändring är att lönekartläggningar ska genomföras årligen med en
utökad analysdel
Tillsyn från DO har visat att Svalövs kommun uppfyller de nya kraven på aktiva
åtgärder och att vi följer lagen genom att årligen genomföra lönekartläggningar.
Dock kan förvaltningen konstatera att befintligt policydokument behöver
revideras och anpassas till den förändrade lagstiftningen inom området.
Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-29

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-01-29, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-17
Policy för likabehandling och mångfald beslutad av kommunfullmäktige 201009-27, § 115

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S) Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstins (M) förslag till beslut:
1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad policy för
likabehandling och mångfald.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CHM)
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Dnr 1056-2014

§ 31 Revidering och uppföljning av näringslivsstrategi
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antas med förslag till
revidering.
2. Uppföljningen av arbetet med Näringslivsstrategin under 2017
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 201701-30 § 11. I Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till
kommunfullmäktige ska rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse
samt hur implementeringen genomförts i verksamheten. I samband med att en
uppföljning presenteras lyfts även Näringslivsstrategin till kommunfullmäktige
för revidering. I beslutet från kommunfullmäktige uppdrogs
kommunledningsförvaltningen att lyfta frågan om kulturella och kreativa
näringar. Även frågan om kompetensförsörjning har lyfts i förslaget till revidering
av strategin.
Förslaget har först skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott för information.
Revideringen av näringslivsstrategin samt uppföljningen remitterades av
kommunstyrelsens arbetsutskott till Näringslivsrådet för synpunkter.
Näringslivsrådet har den 14 februari 2018 diskuterat förslaget till revidering av
Näringslivsstrategin och Uppföljningen av Näringslivsstrategin under 2017 och
lämnade inga förslag på ändringar.

Beslutsunderlag
Förvaltningen förslagsskrivelse, daterad 2018-02-14
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2018-02-14
Förslag på Näringslivsstrategi (med ändringar i röd färg), daterad 2018-01-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD):
1. Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antas med förslag till revidering.
2. Uppföljningen av arbetet med Näringslivsstrategin under 2017 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)
Kommunstyrelsen
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Dnr 30-2017

§ 32 Uppdrag - Röstånga Turistbyrå
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras att vidare utreda möjligheterna att göra
en kombination av turisminformation, ”naturum”, möteslokal och
servicepunkt i lokalerna där Röstånga turistinformation drivs idag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-0130 § 5 att undersöka hur lokalerna för Röstånga turistbyrå kan användas. Målet
i undersökningen har varit att skapa en ökad användning av huset genom fler
besökare, aktiviteter och verksamheter i lokalerna samt att byggnaden används
året runt istället för att som idag stå tom under vinterhalvåret.
Under arbetet har en rad personer, föreningar och företag som sedan tidigare
har visat intresse för att använda lokalerna intervjuats. Det har även arrangerats
ett möte dit bybor, föreningar, företag och andra intresserade varit välkomna.
Diskussionerna under detta möte visade tydligt vilka inriktningar som de flesta
kunde tänka sig för huset.
Med utgångspunkt i de tankar och idéer som har förts fram under utredningen
presenterades fyra möjliga spår för kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-0129. Samtliga innebär en möjlighet för ökad användning av entréhuset och alla
förutsätter dessutom att turistinformationen finns kvar i någon form.
Kommunförvaltningen föreslår att i en vidareutredning fokusera på att göra en
kombination av turisminformation, ”naturum”, möteslokal och servicepunkt. I
uppdraget innefattas att göra en djupare analys av möjligheten att kombinera
ovan nämnda verksamheter samt vilka kostnader det innebär, vilka
finansieringsmöjligheter som finns, konkurrensperspektivet, samt fördelar och
nackdelar med kommunal regi och privat regi. Även hur olika alternativ påverkar
möjligheten till året-runt-användning av lokalen ska beaktas. I uppdraget ingår
även att belysa om lokalerna ska vara kvar i kommunens ägo eller övergå till
det kommunala bolaget SVALO. Utgångsperspektivet är att lokalerna ska vara
tillgängliga för fler och under större del av året än idag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-14
Utredning – utveckling av Röstånga Turistbyrå, daterad 2017-12-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S):
1. Kommunförvaltningen uppdras att vidare utreda möjligheterna att göra en
kombination av turisminformation, ”naturum”, möteslokal och
servicepunkt i lokalerna där Röstånga turistinformation drivs idag.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)
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Dnr 276-2006

§ 33 Destinationsutveckling Söderåsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt
kommunförvaltningen att genomföra den utökade satsningen på
Söderåsensamarbetet samt skriva och skicka in projektansökan
gällande projekt Destinationsutveckling Söderåsentill LeaderSkåne
Nordväst med Öresund.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskottbeslutar om deltagande i projektet
under förutsättning att kommunstyrelsenbeviljar finansieringav projektet.
3. Kommunstyrelsens ordförande delegeras att underteckna
Leaderansökan samt medfinansieringsintyget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Den utökade satsningen på Söderåsensamarbetet inklusive deltagande
i Leaderprojektet finansieras år 2018 med 100 000kr från
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
2. Den utökade satsningen på Söderåsensamarbetet
inklusiveLeaderprojektets medfinansiering för år 2019-2021 hanteras i
samband med beslut om budget 2019 och plan 2020-2021.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett
under många år. 2006 togs en gemensam avsiktsförklaring för samarbetet fram
och sedan dess har ett gemensamt arbete skett för att marknadsföra och
utveckla destinationen Söderåsen via bland annat webbplatsen soderasen.com.
Avsiktsförklaringen uppdaterades 2015.
I enlighet med avsiktsförklaringen, där ambitionen är att öka antalet besökare i
området genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med
näringen, har en nulägesanalys tagits fram. Styrgruppen för Söderåsensamarbetet önskar att följa rekommendationerna i analysen och göra en utökad
och långsiktig satsning på Söderåsen som destination genom att:


utveckla destinationen



främja och utveckla samverkan med besöksnäringen



utveckla den gemensamma digitala marknadsföringen



satsa på kompetensutveckling för besöksnäringsföretagen.

En förutsättning för detta arbete är både ekonomiska och finansiella resurser.
Sedan tidigare är den gemensamma ekonomiska resursen inom Söderåsen-
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samarbetet strax över 200 000kr. Dessa medel används främst till licenser och
gemensam marknadsföring.
Extern finansiering är en viktig faktor för utvecklingen av destination Söderåsen
och går att söka via exempelvis Leader, Länsstyrelsen Skåne och
Tillväxtverket. För att kunna söka extern finansiering krävs offentlig
medfinansiering från samarbetskommunerna. Eftersom det även finns en
önskan från styrgruppen att kunna arbeta långsiktigt och inte enbart i kortare
önskas en långsiktig satsning från de fyra kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv
och Åstorp.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-02-21
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11, § 72
Nulägesanalys Söderåsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD) och
Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut:
3. Kommunförvaltningen uppdras att genomföra den utökade satsningen
på Söderåsensamarbetet samt skriva och skicka in projektansökan
gällande projekt Destinationsutveckling Söderåsentill LeaderSkåne
Nordväst med Öresund.
4. Deltagande i projektet ska ske under förutsättning att
kommunstyrelsenbeviljar finansieringav projektet.
5. Kommunstyrelsens ordförande delegeras att underteckna
Leaderansökan samt medfinansieringsintyget.
Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD) och
Torbjörn Ekelunds (L) förslag till kommunstyrelsen:
1. Den utökade satsningen på Söderåsensamarbetet inklusive deltagande
i Leaderprojektet finansieras år 2018 med 100 000kr från
kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
2. Den utökade satsningen på Söderåsensamarbetet
inklusiveLeaderprojektets medfinansiering för år 2019-2021 hanteras i
samband med beslut om budget 2019 och plan 2020-2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)
Kommunstyrelsen
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Dnr 861-2013 / 40-2018

§ 34 Revidering av reglemente – Svalövsambassadör
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Riktlinjerna för att utse Svalövs ambassadörer antas i enlighet med
förslaget.
2. Nomineringsperioden till Svalövsambassadör 2018 startar.

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

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-02-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S) förslag till beslut:
1. Riktlinjerna för att utse Svalövs ambassadörer antas i enlighet med
förslaget.
2. Nomineringsperioden till Svalövsambassadör 2018 startar.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)
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Dnr 35-2018

§ 35 Ansökan om partistöd 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 86 226 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".

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2018 från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-01-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinskis (S) förslag till beslut:
1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 86 226 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Sverigedemokraterna
Kommunstyrelsen
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Dnr 19-2018

§ 36 Yttrande över revisionsrapport - Granskning
hantering av flyktingmottagning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna
har en ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet. Efter genomförd
revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör revisionen
bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har en
ändamålsenlig hantering av flyktingmottagandet.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning hantering av flyktingmottagning

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S):
1. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN, CHM, KABD)
Kommunstyrelsen
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Dnr 1338-2014

§ 37 Ungdomsråd - reglemente
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reglemente för ungdomsråd.

Sammanfattning av ärendet
När kommunfullmäktige beslutade om att inrätta ett ungdomsråd 2014, fick
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett reglemente.
Från och med 2018 finns det avsatt budgetmedel för rådet och förvaltningen
önskar uppdras att ta fram förslag till reglemente för ungdomsråd.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-08-25, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L) Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilssons
(SD) förslag till beslut:
1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reglemente för ungdomsråd.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, SNLl)
Kommunstyrelsen
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Dnr 275-2017

§ 38 Instruktion för kommundirektör
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Förslag till instruktion för kommunchef antas.
2.

Följande tillägg görs i kommunchefsinstruktionen som en punkt i
punktlistan under rubriken ”kommunchefens uppdrag”:
-

ansvarar för att kommunstyrelsen fortlöpande informeras om de
frågor, som relaterar till styrelsens uppdrag och tillsynsansvar.

3. Uppdragsbeskrivning kommunchef, antagen KS 2012-11-05 § 164,
upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. En av nyheterna är att
styrelsen ska besluta om en instruktion för kommundirektören.
Enligt 7 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) ska styrelsen utse en direktör.
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för
den förvaltning som finns under styrelsen.
Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.
Styrelsen ska i en instruktion enligt 7 kap. 2 § fastställa hur direktören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens
övriga uppgifter.
Arbetsutskottet fattade 2017-11-20, § 124, följande beslut: Ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fattade 2018-02-12, § 15 följande beslut: Ärendet
återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 15
Arbetsutskottets beslut 2017-11-20, § 124
Förslagsskrivelse, daterad 2017-11-15
Förslag till instruktion för kommunchef, daterad 2017-10-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S) förslag till kommunstyrelsen:
1. Förslag till instruktion för kommunchef antas.
Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L)
förslag till kommunstyrelsen:
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2. Följande tillägg görs i kommunchefsinstruktionen som en punkt i
punktlistan under rubriken ”kommunchefens uppdrag”:
-

ansvarar för att kommunstyrelsen fortlöpande informeras om de frågor,
som relaterar till styrelsens uppdrag och tillsynsansvar.

Jan Zielinski (S) förslag till kommunstyrelsen:
3. Uppdragsbeskrivning kommunchef, antagen KS 2012-11-05 § 164,
upphävs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp samtliga förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar
enligt dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

28(31)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr 41-2018

§ 39 Granskning, utbetalning av ersättning till
förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunfullmäktiges presidium föreslås rekommendera revisionen att
skyndsamt genomföra en granskning av hur bestämmelserna om
ersättningar till förtroendevalda tillämpas, särskilt vad gäller ersättning
för förlorad arbetsinkomst, mot bakgrund av mediauppgifter.
Granskningen ska svara på om resp. förtroendevald fått rätt ersättning
med hänsyn till gällande bestämmelser.
2. I de fall revisionen ser behov av förtydliganden eller förändringar i
reglementet, ombeds revisionen återkomma med sådana.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av mediauppgifter, föreslås arbetsutskottet föreslå
kommunfullmäktiges presidium att låta genomföra en granskning av
ersättningarna till de förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2018-02-12
Artikel i Helsingborgs Dagblad, 2018-02-08
Revisionens granskningsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda,
daterad juni 2012

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD)
och Olof Röstins (M) förslag:
1. Kommunfullmäktiges presidium föreslås att rekommendera revisionen att
skyndsamt genomföra en granskning av hur bestämmelserna om
ersättningar till förtroendevalda tillämpas, särskilt vad gäller ersättning för
förlorad arbetsinkomst, mot bakgrund av mediauppgifter. Granskningen
ska svara på om resp. förtroendevald fått rätt ersättning med hänsyn till
gällande bestämmelser.
2. I de fall revisionen ser behov av förtydliganden eller förändringar i
reglementet, ombeds revisionen återkomma med sådana.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)
Kommunfullmäktiges presidium

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(31)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26

Dnr 160-2017

§ 40 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 4
2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens
arbetsutskott kvartal 4, 2017, har tagits fram. Tre synpunkter har kommit in.
Ärendet bordlades vid arbetsutskottets sammanträde 2018-01-29.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut 2018-01-29, § 15
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-01-22
Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 4
2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Zielinski (S):
1. Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 41 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Lägesrapport personal
b) Arbetslöshet och sysselsättning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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