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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.55 – 17.30

Beslutande

Fredrik Jönsson (C)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Jan Zielinski (S), andre vice ordf
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf, §§ 148 – 155, 157 – 167
Ingrid Ekström (SD)
Johan Wigrup (C), tjg ers för Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Èmilie Lundgren (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Aase Jönsson (KD), §§ 148 – 156, 158 - 167

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jane Bergman, ekonomichef
Cecilia Hagström, HR-chef, §§ 148 - 152
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 148 - 155
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, §§ 148 – 153
Katarina Borgstrand, utvecklingschef, §§ 148 – 149 e)
Hanna Åstrand, enhetschef, §§ 148 – 154
Emelie Lyrefors, nämndadministratör, §§ 148 – 149 h)
Helena K Svensson, projektledare, §§ 152 – 155, 164
Balthazar Forsberg, miljöstrateg, §§ 152 – 155, 164

Charlotta Eldh (MP), insynsplats ersättare (distans)

Agneta Sörensson (M), ordförande, styrelsen för BT Kemi
efterbehandling, §§ 148 – 154, 164
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Angelie Fröjd (M) §§ 148 – 155, 157 – 167, Ingrid Ekström (SD) § 156

2020-06-04, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 148 - 167

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
A Fröjd (M) §§ 148–155, 157–167

I Ekström (SD) § 156

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2020-06-01

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson
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Dnr 43-2020

§ 149 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras
2. Med ändring av arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 11, skall förslaget
till sponsringspolicy (KS Dnr 43-2020) vara kommunstyrelsen tillhanda i
oktober månad 2020.

Beslutsunderlag
a) Utvecklingschef Katarina Borgstrand informerar om Lokalt
företagsklimat från Svenskt Näringsliv.
b) Befolkningsförändringar i Svalövs kommun kvartal 1 2020 (Dnr 102020)
c) SKR Cirkulär 20:14 - Överenskommelse om undantag från
överläggnings-skyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BALavtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19,
orsakad av coronavirus, SKR Cirkulär 20:20 - Budgetförutsättningar för
åren 2020–2023, SKR Cirkulär 20:21 - Feriearbete/Sommararbete
2020, SKR Cirkulär 20:22 - Överenskommelse om partsgemensamma
arbeten och ändringar i Bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) och
HÖK 18, SKR Cirkulär 20:23 - Ändringar i Allmänna bestämmelser och
partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m., SKR Cirkulär
20:24 - Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal,
KOM-KR m.m., SKR Cirkulär 20:25 - Överenskommelse om satsning på
kompetensförsörjning till äldreomsorgen samt SKR Cirkulär 20:26 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar. Ersätter cirkulär 19:10.
d) Skrivelse från Sveriges Kommuner och Regioners ordförande Anders
Knape.
e) Förvaltningen informerar: Kommunchef Stefan Larsson, socialchef
Madeleine Moberg och utbildningschef Hans Dahlquist informerar om
aktuellt läge vad gäller Covid-19 (Dnr 126-2020).
f)

Ekonomichef Jane Bergman och kommunchef Stefan Larsson
informerar om bokföringen av aktieinnehavet i AB SvalövsBostäder.

g) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD) informerar om: a)
Söderåsens miljöförbund - Begäran om höjning av medlemsbidrag år
2021 (Dnr 100-2020), b) Regional utvecklingsstrategi antas inom kort av
regionfullmäktige, c) planerad omstrukturering av Kommunförbundet
Skåne samt d) snabbtågsutredning.
h) Enhetschef arbetsmarknadsenheten Hanna Åstrand informerar om
arbetslöshetsstatistik (Dnr 11-2020).
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i)

P g a rådande omständigheter har inte ett förslag till sponsringspolicy
kunnat tas fram till dagens sammanträde. Ärendet föreslås behandlas
av arbetsutskottet och kommunstyrelsen i oktober 2020 (Dnr 43-2020).

j)

Kommunchef Stefan Larsson och ekonomichef Jane Bergman
informerar om marknadsvärdering av AB SvalövsLokalers innehav av
verksamhetslokaler i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2020-0113, § 21 (Dnr 278-2019, 52-2020). Ärendet kommer att återkomma till
kommunstyrelsens sammanträde i augusti månad 2020.

Ajournering 15.00 – 15.20
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 150 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från personalutskottet 2020-05-12
Protokoll från Finsam 2019-01-16
Protokoll från Finsam 2019-03-12
Protokoll från Finsam 2019-04-23
Protokoll från Finsam 2019-06-04
Protokoll från Finsam 2019-08-30
Protokoll från Finsam 2019-10-09
Protokoll från Finsam 2019-11-13
Protokoll från Finsam 2019-11-20
Protokoll från Finsam 2020-02-12
Protokoll från Finsam 2020-03-12
Protokoll från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2020-04-20
Protokoll från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2020-04-20
Protokoll från årsstämma med LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB,
2020-05-04
Protokoll från Söderåsens miljöförbund, 2020-05-05.

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 1-2020

§ 151 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.

Beslutsunderlag
-

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr: KS 59-2018, VON 121-2018 , SN 94-2018

§ 152 Utredning organisation sektorsindelning Sektor
social omsorg - Utvärdering
Kommunstyrelsens beslut
1. Utvärderingen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 14 maj 2018 personalutskottet i uppdrag att utreda
en framtida delning av sektor social omsorg utifrån principen om att en sektor
ska betjäna en nämnd.
Kommunstyrelsen fattade 2018-12-03, § 248, följande beslut: 1) Förslag om att
bostadsanpassningsåtgärder enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS
2018:222) överförs från vård- och omsorgsnämnden till bygg- och
räddningsnämnden från och med den 1 januari 2019, remitteras till bygg- och
räddningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen
senast den 14 december 2018. 2) Sektor social omsorg upphör den 31
december 2018. 3) Från och med 1 januari 2019 inrättas en vård- och
omsorgssektor samt en social sektor i enlighet med förslag till
organisationsskiss i ”Utredning Sektor social omsorg” daterad den 9 oktober
2018 (dnr KS 59-2018:135). 4) En utvärdering av effekterna av den nya
sektorsindelningen ska göras och återrapporteras till kommunstyrelsen under
första halvåret 2020. 5) Den ökade nettokostnaden för den nya
sektorsindelningen beräknas uppgå till ca 3,6 miljoner kronor årligen efter
genomförd omställning. Dessa ökade anslag ska inarbetas i det årliga arbetet
med mål och budget.
En utvärdering av organisationsförändringen föreligger nu.
Vid sammanträdet lämnas redogörelser av kommunchef Stefan Larsson, HRchef Cecilia Hagström och socialchef vård och omsorg Madeleine Moberg.

Beslutsunderlag
Utvärdering av organisationsförändringen, daterad 2020-05-27
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 248
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-16, § 172
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 221
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-09
Socialnämndens protokoll 2018-10-31, § 177
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-10-18, § 92
Personalutskottets protokoll 2018-10-10, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-09
Rapport ”Utredning Sektor social omsorg” med bilagor, daterad 2018-10-09
Personalutskottets protokoll 2018-09-19, § 37
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 94
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-03
Personalutskottets protokoll 2018-06-18, § 26
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Tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2018-06-15
Personalutskottets protokoll 2018-05-14, § 10
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-14, § 112

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Anneli
Persson (S): 1) Utvärderingen godkänns.
Torbjörn Ekelund (L): Utvärderingen av effekterna av ny sektorsindelning skall
kompletteras med en fördjupad ekonomisk analys.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Torbjörn Ekelunds yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och
finner att kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Torbjörn Ekelunds yrkande.
Nej-röst för bifall till Torbjörn Ekelunds yrkande.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag på och 6 nej-röster för bifall till, har kommunstyrelsen
beslutat att avslå Torbjörn Ekelunds yrkande. Se omröstningsbilaga 1).
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Myndighetsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MLLG, MAMG, SARA, LAHH)
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Dnr KS 169-2020, VON 63-2020

§ 153 Start av Bostad med särskild service för barn, 9
kap. 7 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med särskild
service för barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS.
2) Finansiering av verksamheten för år 2021 och framåt hanteras inom
ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023. Bedömd årskostnad
är 2,2 mnkr.
a)

Sammanfattning av ärendet
I maj 2018 (VON 2018-05-24, § 55) fattades beslut om start av LSS - insatserna
LSS § 9:7 korttidstillsyn och LSS § 9:6 korttidsvistelse utanför det egna
hemmet, i lokaler på Ängslyckan som tidigare fungerat som administrativa
lokaler för LSS verksamheten. Ängslyckan bedömdes med relativt enkla
anpassningar kunna fungera som korttidstillsyn/ korttidsvistelse enligt LSS.
Verksamheten togs i drift sommaren 2018 och har fungerat som komplement till
korttidstillsyn/korttidsvistelse på Garvaren. Verksamheten har nyttjats av ett
fåtal ungdomar (2-3). För dessa ungdomar har verksamheten inneburit att
ungdomarna och deras familj, haft en fungerande familjesituation med
boende och skola.

2020-03-04 inkom till myndigheten en ansökan om LSS § 9:8 bostad med
särskild service för barn. LSS-handläggare och myndighetens enhetschef
har bedömt att behov föreligger, därmed har insatsen bifallits för två
ungdomar. Behovet beräknas finnas i tre år, då ungdomarna slutar
gymnasiesärskolan. Efter avslutad gymnasiesärskola upphör rätten till LSS
§ 9:8 bostad med särskild service för barn. Föreligger det fortsatt behov av
särskilt boende finns möjligheten för den enskilde att ansöka om insatsen
LSS § 9:9 bostad med särskild service för vuxna.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-05-13, § 47, följande beslut: 1)
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering etableras
ett barnboende (Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS) i
befintliga lokaler på Ängslyckan LSS med kapacitet att verkställa
barnboendebeslut för två (2) brukare. 2) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut om finansiering uppdrar Vård- och
omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden att ge SvalövsLokaler AB i
uppdrag att anpassa och renovera LSS-lokaler på Ängslyckan för beräknad
driftstart av barnboende LSS 2020-08-01.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med
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särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS. 2) För
ändamålet utökas Vård- och omsorgsnämndens driftbudget med 920 tkr för
2020, motsvarande perioden augusti till december. 3) Vård- och
omsorgsnämnden tillförs ett extra investeringsanslag för ändamålet år 2020
om 100 tkr för inventarier ute och inne. 4) Finansiering av verksamheten för
år 2021 och framåt hanteras inom ramen för ärendet Budget 2021, plan
2022 – 2023. Bedömd årskostnad är 2,2 mnkr.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef vård och omsorg
Madeleine Moberg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-23, § 64
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 55

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Vård- och omsorgsnämnden medges starta Bostad med
särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS på Ängslyckan LSS. 2) Finansiering av
verksamheten för år 2021 och framåt hanteras inom ramen för ärendet Budget
2021, plan 2022 – 2023. Bedömd årskostnad är 2,2 mnkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MEMG, MAIS, JRKH, SARA, HAHZ, JEBM, AAN, EVLT, MSDG, RTAT)
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Dnr KS 152-2020, SN 35-2020

§ 154 Nystartsjobb 2020
Kommunstyrelsens beslut
1) För 2020 tillförs socialnämnden 400 tkr avseende Nystartsjobb för ett
antal individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunens
kostnad för dessa insatser finansieras av sedan tidigare erhållna medel
från tidigare erhållen grundersättning från Migrationsverket.

Sammanfattning av ärendet
Nystartsjobb ersätts från Arbetsförmedlingen med ca 78 procent till kommunen
som i sin tur kan betala ut lön. Mellanskillnaden förväntas att den nya
arbetsgivaren ersätter.
Svalövs kommun ser både behov av och har möjlighet att anställa x antal
personer inom ramen för Nystartsjobb. Detta gäller individer som är analfabeter
och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. En sådan lösning innebär
samtidigt att kommunen kan minska kostnaderna för utbetalt ekonomiskt
bistånd till berörda familjer samt att nystartsjobben är a-kassa berättigande.
Detta skapar även möjlighet till språkutveckling för den enskilde.
Svalövs kommun har sedan tidigare kunnat arbeta med liknande lösningar,
vilket har fallit väl ut både för den enskilda individen men även för kommunen
som helhet.
Dessa medel tas från sedan tidigare erhållna medel från Migrationsverket för
kostnader för nyanlända och belastar därmed inte ordinarie budget.
Utöver nu aktuellt ärende om Nystartsjobb kommer förvaltningen att ta upp ett
ärende (dnr KS 6-2019) till kommunfullmäktige som rör formerna för hur de
specifika medel som kommunen erhållit från Migrationsverket
(schablonersättning) kan göras disponibla för övriga ändamål som berör
integration.
Socialnämnden föreslog 2020-04-23, § 69, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) För 2020 tillförs socialnämnden 400 tkr avseende Nystartsjobb för ett
antal individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunens kostnad för
dessa insatser finansieras av sedan tidigare erhållna medel från
Migrationsverket.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef Hanna Åstrand.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2020-04-23, § 69
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik
Jönsson (C): a) För 2020 tillförs socialnämnden 400 tkr avseende Nystartsjobb
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för ett antal individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunens
kostnad för dessa insatser finansieras av sedan tidigare erhållna medel från
tidigare erhållen grundersättning från Migrationsverket.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (MLLG, EMTO, SARA, JEBM, AAN, EVLT)
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Dnr KS 114-2020, BIN 224-2020

§ 155 Yttrande över revisionsrapport: Likvärdig skola –
Insatser för stöd och stimulans
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Granskningsrapporten och bildningsnämndens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen (PwC) har under höstterminen 2019 genomfört en granskning, som
syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer bildningsnämnden en
ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan?
Granskningen är avgränsad till insatser för stöd och stimulans. Utifrån genomförd
granskning är det PwC:s bedömning att bildningsnämnden inte helt säkerställer
en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan.
PwC konstaterar att det finns mål, rutiner och riktlinjer när det gäller insatser för
stöd, dock inte stimulans, och att de i huvudsak följs i organisationen. PwC
konstaterar vidare att det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom
förvaltningen för att stärka likvärdigheten. Revisionen bedömer dock att
nämnden bör efterfråga mer information inom området och agera vid
identifierade brister för att stärka likvärdigheten
PwC grundar sin bedömning på utfallet av nedanstående kontrollmål:


Det finns mål, riktlinjer och rutiner inom området
o



Mål, riktlinjer och rutiner är kända i organisationen och används
o



PwC bedömer kontrollmålet som uppfyllt.

Det görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas för
bildningsnämnden
o



PwC bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

PwC bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.

Bildningsnämnden vidtar adekvata åtgärder vid bristande likvärdighet
o

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.

PwC rekommenderar bildningsnämnden att:

Justerare

-

dokumentera och utveckla stöd för skolornas arbete med extra
stimulans, för att öka förutsättningarna för ett likvärdigt arbete där varje
elev utvecklas optimalt efter sina förutsättningar

-

följa förvaltningens arbete med insatser för stöd och stimulans som en
del av det systematiska kvalitetsarbetet

-

få information om förvaltningens arbete med utvecklingsstrategin liksom
den kommande förvaltningsövergripande barn- och elevhälsoplanen,
inklusive rutin för överlämnande

Utdragsbestyrkande
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-

vidta åtgärder vid identifierade brister i likvärdigheten

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande med sina synpunkter.
Bildningsnämnden fattade 2020-05-07, § 51, följande beslut: 1) Förvaltningens
yttrande antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlquist.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2020-05-07, § 51
Förvaltningens yttrande, daterat 2020-04-30
Revisionsgranskning, Likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans
Missiv, Granskning av likvärdig skola - Insatser för stöd och stimulans

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Granskningsrapporten och bildningsnämndens yttrande noteras.

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

Justerare
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Dnr 71-2020

§ 156 Årsredovisning 2019 – Kommunförbundet
Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2019
noteras.
2. Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning med granskningsrapport och revisionsberättelse från
Kommunförbundet Medelpunkten 2019.

Beslutsunderlag
Kommunförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2019 noteras. 2)
Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs stad
Höganäs kommun
Klippans kommun
Landskrona stad
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun

Justerare
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Dnr 72-2020

§ 157 Årsredovisning 2019 – Samordningsförbundet
Finsam Landskrona - Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning
för år 2019 noteras.
2. Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Samordningsförbundet Finsam Landskrona
Svalöv för år 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning för år 2019
noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

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

Jäv
Aase Jönsson (KD) deltar p g a jäv inte i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 68-2020

§ 158 Årsredovisning 2019 – Inera AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inera ABs årsredovisning för år 2019 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.

Kommunstyrelsens 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.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning 2019 för Inera AB.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 för Inera AB.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Inera ABs
årsredovisning för år 2019 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Teddy Nilsson (SD): 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.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
SKL Företag AB
Inera AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2019

§ 159 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – Tertialbokslut
per 2020-04-30 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens tertialbokslut per 2020-04-30 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger tertialbokslut per 2020-04-30 för kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut per 2020-04-30 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsens tertialbokslut per 2020-04-30
godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2019

§ 160 Budget 2020, plan 2021 – 2022 – Tertialbokslut
per 2020-04-30 för Svalövs kommun samt
kompletteringsbudget III
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Delårsbokslut per den 30 april 2020 godkänns.
2. Myndighetsnämndens ram minskas gällande personalkostnader med 1
716 800 kronor.
3. Samhällsbyggnadsnämndens ram ökas gällande personalkostnader
med 1 716 800 kronor.
4. Myndighetsnämndens investeringsram gällande räddningstjänsten
minskas med 200 000 kronor.
5. Kommunstyrelsens investeringsram gällande räddningstjänsten ökas
med 200 000 kronor.
6. Bildningsnämndens investeringsram gällande fritidsverksamheten
minskas med 710 000 kronor.
7. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram gällande
fritidsverksamheten ökas med 710 000 kronor.
8. Nämnder och styrelser uppmanas visa största möjliga återhållsamhet
under resten av året, mot bakgrund av de befarade omfattande
effekterna på kommunens ekonomi genom lägre skatteintäkter med
anledning av Covid-19.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 om en ny modell för ekonomisk
uppföljning med två delårsbokslut och nu föreligger det första delårsbokslutet
för perioden januari till april månad 2020 (2020-04-27, § 53).
Utfallet för kommunen per den 30 april är ett positivt resultat om 3,7 miljoner
kronor efter balanskravsavstämningen. På grund av den rådande pandemin,
vikande skatteintäkter och en viss oklarhet gällande kommande statsbidrag blir
det dock mycket svårt att göra en väl underbyggd helårsprognos.
Vidare finns det ett behov av ytterligare justeringar av olika nämnders ramar
och investeringsanslag till följd av de nya strukturer som är beslutade.
I maj 2019 gjordes inom samhällsbyggnadssektorn en omorganisation av planoch byggenheten i samband med att dåvarande plan- och byggchef slutade sin
anställning. Verksamheterna renodlas med en bygglovsenhet som arbetar
direkt mot myndighetsnämnden och en plan- och exploateringsenheten som
verkar mot samhällsbyggnadsnämnden. I samband med denna omorganisation
gjordes ingen förändring gällande budgetramarna för respektive nämnd, vilket

Justerare
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medför att medel för delar av personalkostnaderna för plan- och exploateringsenheten ligger kvar på myndighetsnämnden.
Idag görs interndebiteringar gällande personalkostnaderna för att kostnaderna
ska hamna på rätt verksamhet. Detta är ett både otydligt och onödigt arbete
som försvårar uppföljningen av kostnaderna. Med anledning av ovanstående
föreslås en justering av berörda nämnders ramar.
Kommunfullmäktige fattade den 26 november 2019, § 200, beslut om att
ansvaret för räddningstjänsten skulle flyttas från dåvarande bygg- och
räddningsnämnden till kommunstyrelsen från och med årsskiftet 2020. Vid detta
tillfälle gjordes dock ingen justering avseende räddningstjänstens investeringsanslagen, vilket medför att dessa anslag ligger kvar på nuvarande
myndighetsnämnden. Därför föreslås att räddningstjänstens investeringsanslag
flyttas från myndighetsnämnden till kommunstyrelsen.
Slutligen föreslås en överflyttning av fritidsverksamhetens investeringsanslag
från bildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. Detta för anslagen skall
ligga på den nämnden som har ansvaret för verksamheten enligt fullmäktiges
beslut den 26 november 2019, § 201.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 200
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 201
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 53
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2020
Delårsbokslut per den 30 april 2020.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD) och Fredrik
Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Delårsbokslut per den
30 april 2020 godkänns. 2) Myndighetsnämndens ram minskas gällande
personalkostnader med 1 716 800 kronor. 3) Samhällsbyggnadsnämndens ram
ökas gällande personalkostnader med 1 716 800 kronor. 4)
Myndighetsnämndens investeringsram gällande räddningstjänsten minskas
med 200 000 kronor. 5) Kommunstyrelsens investeringsram gällande
räddningstjänsten ökas med 200 000 kronor. 6) Bildningsnämndens
investeringsram gällande fritidsverksamheten minskas med 710 000 kronor. 7)
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram gällande fritidsverksamheten
ökas med 710 000 kronor. 8) Nämnder och styrelser uppmanas visa största
möjliga återhållsamhet under resten av året, mot bakgrund av de befarade
omfattande effekterna på kommunens ekonomi genom lägre skatteintäkter med
anledning av Covid-19.

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:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, DAZK, EMTO, JRKH, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 90-2020

§ 161 Budget 2021, plan 2022 – 2025 Investeringsberedning
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger en förteckning över önskade investeringar under perioden 2021 2025

Beslutsunderlag
”Bruttolista”, investeringar 2021 – 2025, daterad 2020-05-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C):
Informationen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 157-2020, MN 19-2020

§ 162 Riktlinjer för serveringstillstånd i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd, antas.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd är antagna av
kommunfullmäktige 2014-01-27 och reviderad 2018-01-01.
2018-01-01 reviderades dokumentet, riktlinjer för serveringstillstånd så att den
följer gällande lagstiftning SFS (2010:1622) alkohollagen.
Revidering av dokumentet riktlinjer för serveringstillstånd nu när det inte är
socialnämnden utan det är myndighetsnämnden som hanterar
serveringstillstånd i Svalövs kommun enligt alkohollagen.
Ändringar i dokumentet riktlinjerna för serveringstillstånd är reviderat från
socialnämnden till myndighetsnämnden.
Myndighetsnämnden föreslog 2020-03-23, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade riktlinjer för
serveringstillstånd, antas.

Beslutsunderlag
Myndighetsnämndens protokoll 2002-03-23, § 30
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-27.
Förslag till reviderade riktlinjer för serveringstillstånd i Svalövs kommun, daterad
2020-02-27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till
reviderade riktlinjer för serveringstillstånd, antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 170-2020, VON 60-2020

§ 163 Senareläggning av senior- och anhörigmässan
Kommunstyrelsens beslut
1) Ärendet beaktas vad gäller finansiering i samband med behandlingen
av ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023.
b)

Sammanfattning av ärendet
Vanligtvis arrangeras senior- och anhörigmässan vartannat år, senast 2018 och
planerat 2020. Med anledning av att förhindra smittspridning under pågående
pandemi Covid-19, föreslås senior- och anhörigmässan senareläggas och då
hållas två år i rad, 2021 och 2022. Därefter fortsätter frekvensen vartannat år
med nästkommande mässa år 2024.
Eftersom arrangemanget kräver omfattande insatser av
kommunledningskontoret behöver fastställande av ny tidpunkt för
genomförande av mässan ske i samråd. Möjlighet finns till exempel att
genomföra senior- och anhörigmässan i anslutning till företagsmässan som
arrangeras av kommunledningskontoret vartannat år, nästa gång 2021.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-05-13, § 48, följande beslut: 1)
Senior- och anhörigmässan som skulle arrangerats hösten 2020 senareläggs
och planeras genomföras 2021.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Budget för senior- och anhörigmässan förs över till år 2021.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-05-13, § 48
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Ärendet beaktas vad gäller finansiering i samband med
behandlingen av ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (MEMG, JRKH, JEBN, AAN, EVLT, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 167-2020, BTK 13-2019

§ 164 Beslut om saneringsentreprenaden Fas 2 – BT
Kemi Efterbehandling
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I avtalet mellan Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling och Geoserve AB står
att Fas 1 avslutas med att entreprenören presenterar förslag på riktpris och
takpris. Riktpris ska utgöras av en målsättning för entreprenaden som parterna
ska arbeta efter under entreprenaden och takpris utgörs av ett låst takpris.
Takpriset kan dock inte överstiga det bidragsbeslut som Naturvårdsverket
meddelade den 2 november 2017 där drygt 150 miljoner kronor avsatts för
saneringsentreprenaden - inklusive projekteringsarbetet - under åren 2020 och
2021.
Fas 1 och projekteringsarbetet är nu avslutat. Efter detta arbete föreslås riktpris
om 143 030 525 kronor och takpris om 150 miljoner kronor. Genom föreslaget
riktpris finns det en reserv för oförutsedda händelser om drygt 4,2 miljoner
kronor. Den tidplan som presenteras innebär att saneringsentreprenaden
kommer att vara avslutad i november 2021.
Projektledningen genom Stefan Larsson, Helena Svensson, Roger Weische
och David Bohgard redogjorde för riktpris, takpris och tidplan för Fas 2 och
Henrik Ekman, Geoserve AB, redogjorde för planerade saneringsåtgärder som
innebär termisk in situ i det mest förorenade och svåråtkomliga området samt
en mindre andel schakt i det lägre förorenade området.
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling fattade 2020-05-12, § 16, följande
beslut: 1) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutar att inleda Fas 2 av
saneringsentreprenaden för södra området enligt föreslaget riktpris, takpris och
tidplan. 2) Ordförande i Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling tillsammans med
projektchef bemyndigas att underteckna tilläggsavtal för Fas 2 av
saneringsentreprenaden. 3) Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av styrelsens för BT Kemi
efterbehandling ordförande Agneta Sörensson, kommunchef/projektchef Stefan
Larsson, projektledare Helena K Svensson och miljöstrateg Balthazar Forsberg.

Beslutsunderlag
Styrelsens för BT Kemi Efterbehandling protokoll 2020-05-12, § 16
Förslag till beslut på sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (SD): 1) Informationen noteras.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Kommunförvaltningen (SNLN, HESN, BRFG)

Justerare
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Dnr 172-2020

§ 165 Ansökan om skyddsobjekt, kommunhuset
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att en ansökan om att göra kommunhuset till
skyddsobjekt ges in till Länsstyrelsen, men handlingarna i ärendet är ännu inte
färdigställda.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 94-2019, BIN 240-2019

§ 166 Svar på motion, Utegym i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande,
daterat 2020-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Claes Hallberg (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom 2019-03-25 med
motionen ”Utegym i Svalövs kommun”.
I motionen yrkar socialdemokraterna följande:


Att kommunförvaltningen tar fram ekonomisk kalkyl för att anlägga
utegym



Att kommunförvaltningen undersöker sponsring och bidrag för
finansiering av utegym



Att kommunförvaltningen undersöker vilka platser i kommunens tätorter
det finns lämpliga platser att anlägga utegym



Att kommunförvaltningen lägger fram en plan för införande i
kommunens tätorter med målet att vara klart under 2019.

Motionen överlämnades 2019-08-08 till bildningsnämnden för behandling.
Bildningsnämnden fattade 2020-05-07, § 53, följande beslut: 1) Ordförandes
yttrande, daterat 2020-04-30, antas som bildningsnämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås, med hänvisning till bildningsnämndens
yttrande, daterat 2020-04-30.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2020-05-07, § 53
Förslagsskrivelse, daterad 2020-04-30
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25, § 52
Motion, inkommen 2019-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås,
med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-04-30.
Jan Zielinskis (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms och Jan Zielinskis m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen Kim Hellströms yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-01

Dnr KS 15-2020

§ 167 Delegationsbeslut för redovisning i
kommunstyrelsen år 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden
2020-05-06 – 05-19.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202006-01.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

31(32)

Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32(32)

Sammanträdesdatum

2020-06-01

Omröstningsbilaga 1) - § 152 Utredning organisation sektorsindelning Sektor social omsorg - Utvärdering
Ledam öter

Ja

Nej

C

2 Teddy Nilsson, ordförande

SD

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande

S

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande

M

1

5 Ingrid Ekström

SD

1

6 Johan Wigrup, tjg ers för M Irbladh

C

7 Anneli Persson

S

8 Kim Hellström

SD

1

9 Stefan Pettersson

Avstår

Jävig

1
1
1

1
1

M

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Èmilie Lundgren

S

12 Torbjörn Ekelund

L

13 Aase Jönsson

KD

SUMMA

Justerare

Parti

1 Fredrik Jönsson

1
1
1
7

Utdragsbestyrkande

6

0

0

