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Linda Lindberg (SD)
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Stefan Larsson, kommunchef
Jan Bengtsson, ekonomichef §§ 81 – 86 a – f
Michael Andersson, administrativ chef
Paul Eklund, personalchef §§ §§ 81 – 86 a – f
Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef
Joakim Nilsson, Näringslivsutvecklare § 86 f - g
Louise Linde, nämndsekreterare
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Dnr 50-2017

§ 82 Årsredovisning 2016 – Söderåsens miljöförbund,
reglering av balanskrav
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
a)

1. Söderåsens miljöförbunds negativa balanskravsresultat för år 2016 om
2 972 tkr skall inte regleras, med motiveringen att det negativa
resultatet beror på synnerliga skäl. De extraordinära kostnaderna är
föranledda av avtal gällande avgångsvederlag.
Jäv
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ett underskott år 2016 har medlemskommunerna att ta
ställning till hantering av balanskravsresultatet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19, § 92
Kommunfullmäktiges i Bjuvs kommun beslut 2017-06-21, § 52
Kommunfullmäktiges i Klippans kommun beslut 2017-06-20, § 68
Kommunfullmäktiges i Perstorps kommun beslut 2017-05-31, § 36
Kommunfullmäktiges i Örkelljunga kommun beslut 2017-06-19, § 60

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson
(C): Förslag till kommunstyrelsen: Söderåsens miljöförbunds negativa
balanskravsresultat för år 2016 om 2 972 tkr skall inte regleras, med
motiveringen att det negativa resultatet beror på synnerliga skäl. De
extraordinära kostnaderna är föranledda av avtal gällande avgångsvederlag.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MAN)
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Dnr 3-2017

§ 83 Reviderad tidsplan för mål och budget 2018 samt
remissyttrande mål- och budget 2018 med plan 20192020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger ett behov av att reglera nämndernas remissyttrande över ärendet
mål- och budget 2018 med plan 2019-2020 för att uppfylla de tidskrav som är
reglerade i kommunallagen (SFS 1991:900, kap 8 §§ 6-7).
Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen i samband med september
månads sammanträde fastställer tidsplan för remissyttrande över mål och
budget 2018 med plan 2019-2020 enligt bilaga 1.
Vidare föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen i enlighet med antagen
tidplan remitterar förslag till mål- och budget 2018 med plan 2019-2020 enligt
bilaga 2 till berörda instanser.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-23
Bilaga 1, tidsplan för mål- och budget med plan 2019-2020
Bilaga 2, Svalövs kommuns ekonomiska ramar för budget 2018 plan 2019-2020
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 92
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 149

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN)
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Dnr 37-2012

§ 84 Utredning om gemensam organisation för
räddningstjänsten i Skåne Nordväst –
verksamhetsmässiga och ekonomiska
konsekvenser av ett inträde vad gäller de
uppgifter som inte förväntas övertas av förbundet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
b)

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2017-06-01, § 101, följande 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.
Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut är följande: Efter ett omfattande
utrednings- och samrådsförfarande kommunerna emellan, avstod Svalövs
kommun i maj 2013, genom ett beslut i kommunfullmäktige från att delta i
bildandet av ett räddningsförbund inom Skåne Nordväst. Slutligen kom
förbundet att bildas av endast tre av elva kommuner; Helsingborgs, Ängelholms
och Örkelljunga kommuner.
Under det senaste året har ärendet väcks igen. Förbundet önskar ånyo bjuda in
övriga kommuner som medlemmar i detsamma.
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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-01, § 101
Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-15, § 82
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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
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Samarbetskommitténs protokoll 2017-03-31, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Förslag till kommunstyrelsen: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL)
Ajournering: kl. 14:28 – 14:50

Justerare

Utdragsbestyrkande

7(9)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-28

Dnr 623-2015

§ 85 Revidering av delegeringsordning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
c)

1. Punkt 1 b), Personalärenden, avseende anställning av övrig personal
upphävs per 2017-09-30. Denna typ av anställningar betraktas därefter
återigen som verkställighet.
2. Kommunförvaltningen uppdras att se över kapitlet Personalärenden i
delegeringsordningen, och inkomma med förslag på revideringar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2016-02-15, § 28, beslut om en revidering av
delegeringsordningen som innebär att varje anställningsbeslut anses vara ett
delegeringsbeslut, fattat av respektive närmast överordnad chef.
Efter ett och ett halvt år kan konstateras att informationsvärdet och
styrningseffekten av revideringen var begränsade. Efter samråd med
kommunstyrelsens ordförande, förslås därför att punkten upphävs.
Det finns också skäl att i övrigt se över kapitlet, varför förvaltningen ber om ett
sådant uppdrag.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-08-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C),
Teddy Nilsson (SD): Förslag till kommunstyrelsen: 1. Punkt 1 b),
Personalärenden, avseende anställning av övrig personal upphävs per 201709-30. Denna typ av anställningar betraktas därefter återigen som
verkställighet. 2. Kommunförvaltningen uppdras att se över kapitlet
Personalärenden i delegeringsordningen, och inkomma med förslag på
revideringar.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, PLED)
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Dnr -

§ 86 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
d)

1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Personalchef, Paul Eklund informerar om:
a) Lägesrapport personal – rekrytering av utbildningschef
b) Uppföljning av tobaksfri arbetstid
c) Information om skriftlig varning och avsked
Kommunchef, Stefan Larsson informerar om:
d) Förvaltningens åtgärder i samband med strömavbrott 2017-08-25
e) Ny kommunallag från 2018-01-01
Näringslivs- och turismchef, Katarina Borgstrand och näringslivsutvecklare,
Joakim Nilsson informerar om:
f)

Lägesrapport arbetslöshet per juli 2017

g) Finsamprocessen Kompetensförsörjning
Kurs- och konferensinbjudningar
h) Inbjudan SKL:s konferens rörande välfärdens framtida utmaningar inställd

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

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