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Plats och tid
Beslutande ledamöter
Ersättare
Övriga närvarande

Kommunhuset, Harriesalen, 30 augusti 2017, klockan 15:00-15:45
Se nästa sida
Se nästa sida
Se nästa sida

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Larserik Johansson
Kommunhuset, 1 september 2017

Paragrafer

§§ 82-106

Sekreterare
Marie Göransson
Ordförande
Pia Almström
Justerande
Larserik Johansson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-08-30

Anslag sätts upp
Anslag tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift
Utdragsbestyrkande

Kommunkansliet

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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Beslutande ledamöter

Pia Almström (M), ordförande
Carina Ingelsson (L), 1:e vice ordförande
Stina Larsson (C), 2:e vice ordförande
Catrin Tufvesson (S), 3:e vice ordförande
Annsofie Thuresson (M)
Johan Ericsson (M)
Nils Nyberg (MP)
Peter Rugarn (KD)
Christer Andersson (SD)
Lars Andersson (SD)
Gunni Gustafsson Nilsson (S)
Larserik Johansson (S)
Rune Sandström (S)

Ersättare

Thomas Lövskog (M)
Sofia Lindblom (M)
Kjell-Arne Ohlsson (M)
Anders Lindvall (M)
Camilla Mårtensen (L)
Johanna Laurell (C)
Roland Palmqvist (S)
Gunilla Tornqvist (S)

Övriga närvarande

Mikael Persson, kommundirektör
Marie Göransson, kommunsekreterare
Mats Svedberg, kanslichef
Victoria Galbe, ekonomichef
Christin Johansson, socialchef
Mats Rosén, turist- och näringslivschef
Johanna Davander, kommunikationschef
Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef
Johanna Kaaman, samhällsstrateg
Jan Persson (V), partiföreträdare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106

Justerandes signatur

Information
Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30
Delårsrapport för Kävlinge kommun, 2017-06-30
Ägardirektiv för KKL Fastigheter AB
Ägardirektiv för KKB Fastigheter AB
Bolagsordning för KKL Fastigheter AB
Bestämmelser om ekonomiska villkor för förtroendevalda - Revidering
Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde - Revidering
Underskriftsbemyndiganden - Revidering
Bildningsnämndens reglemente – Revidering
Valkretsindelning
Partistöd 2016 - Granskningsrapport
Partistöd 2018
Sammanträdesplan år 2018 för kommunstyrelsen
Digitala skyltar längs med E6:an
Aktualitetsprövning av översiktsplan
Mark- och exploateringspolicy för Kävlinge kommun
Förtätningsstrategi
Gång- och cykelväg längs väg 108 Lund-Kävlinge - Yttrande
Motion om åldersbedömning
E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan
Återrapportering av E-förslag
Uppdrag & Direktiv - Minska bidragsberoende
Redovisning av inkomna skrivelser
Redovisning av delegationsbelslut

Utdragsbestyrkande
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§82

Dnr: KS 2017/6

Information
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Information som lämnas muntligen vid dagens sammanträde läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade Mats Rosén, turist- och näringslivschef, om
Insikt (öppen jämförelse Företagsklimat).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§83

Dnr: KS 2017/225

Delårsrapport för kommunstyrelsen,
2017-06-30
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2017-06-30 godkänns enligt beslutsunderlag.
Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket utgår.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har upprättat delårsbokslut och prognos per 2017-06-30.
Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett resultat på 16 481 tkr efter första halvåret.
Överskottet härrör sig både från ordinarie verksamheter och från övriga anslag.
Kommunstyrelsen som helhet prognostiserar ett överskott på 2 426 tkr för helåret.
Kommunstyrelsens ordinarie verksamheter prognostiserar ett överskott med 1 000 tkr och för
övriga poster prognostiseras ett överskott med 1 426 tkr.
Intern kontrolluppdraget avseende rutiner migrationsverket föreslås utgå på grund av ändrade
regler. Ersättningarna kommer från och med den första juli 2017 att utgå i form av schabloner.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30, tjänsteskrivelse 2017-08-17
Delårsrapport för kommunstyrelsen, 2017-06-30
Kommunstyrelsen måluppföljning delår
Kommunstyrelsen direktiv och uppdrag

Beslutet skickas till
För kännedom
Johan Andersson, ekonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§84

Dnr: KS 2017/226

Delårsrapport för Kävlinge kommun,
2017-06-30
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att hålla sig inom beslutad budgetram och snarast
vidta åtgärder för att uppnå ekonomisk balans.
Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
årsredovisningen 2017 återrapportera de pågående åtgärderna för att uppnå ekonomisk balans.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för perioden januari – juni 2017, enligt
beslutsunderlag.
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av budgetdirektiv, enligt beslutsunderlag.
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 5,0 mkr från investeringsanslaget 90162 Itinvestering skola till investeringsanslaget 90049 Ks ospecificerat.

Ärendebeskrivning
Kommunkansliet har upprättat delårsrapport för perioden januari – juni 2017.
Resultatet för perioden är 8,9 mkr (16,7) och för helåret prognostiseras resultat till 19,3 mkr.
Resultatet 2016 uppgick till 39,7 mkr. Helårsprognosen 2017 är 6,3 mkr bättre än det
budgeterade resultatet på 13,0 mkr. Resultatprognosen i samband med uppföljningen per
170331 var 20,5 mkr. Beloppen inom parantes avser föregående år. Efter att delårsrapporten
upprättats har vi fått en ny skatteintäktsprognos. Prognosen indikerar en negativ
resultatpåverkan 2017 på 1,3 mkr.
Verksamhetens nettokostnader prognostiserar ett underskott på 5,9 mkr. Socialnämnden
prognostiserar ett underskott på 9,0 mkr, varav 7,0 mkr avser verksamheten ensamkommande
barn och ungdomar. Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,0 mkr.
Övriga nämnder prognostiserar positiva resultat eller nollresultat.
Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att 2017 lämna ett överskott på 2,0 mkr till följd av
minskade kapitalkostnader. Till följd av ökade kostnader behöver överskottet användas. I
samband med delårsbokslutet prognostiserar fastighetsavdelningen ett nollresultat.
Justerandes signatur
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Avvikelser i förhållande till prognosen lämnad per 170331:
• Försämrad prognos kommunstyrelsen – 0,3 mkr
• Förbättrad prognos ks övriga anslag + 3,0 mkr
• Förbättrad prognos övriga nämnder + 0,5 mkr
• Försämrad prognos tekniska nämnden – 2,0 mkr
• Försämrad prognos miljö- och byggnadsnämnden – 0,8 mkr
• Förbättrad prognos bildningsnämnden + 0,6 mkr
• Försämrad prognos socialnämnden – 2,0 mkr
• Finansförvaltningen (inklusive realisationsvinster) – 0,2 mkr

Beslutsunderlag
•
•

Delårsrapport för Kävlinge kommun 2017-06-30, tjänsteskrivelse 2017-08-21
Delårsrapport 2017

Yrkande
Annsofie Thuresson (M) yrkar tillsammans med Stina Larsson (C), Nils Nyberg (MP), Peter Rugarn
(KD), Carina Ingelsson (L) och Catrin Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag.

Protokollsanteckning
Catrin Tufvesson (S) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga Ks § 84/2017.

Beslutet skickas till
För kännedom
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige därefter Victoria Galbe, ekonomichef

Justerandes signatur
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§85

Dnr: KS 2017/174

Ägardirektiv för KKL Fastigheter AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ägardirekt för KKL Fastigheter AB 2017-2018 antas enligt bilaga Kf § x/2017.
Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att initiera extra bolagsstämma, snarast
möjligt inom den tid som bolagsordningen anger, för att anta reviderade ägardirektiv.

Ärendebeskrivning
KKL Fastigheter AB antog efter bildandet ägardirekt 2016.
Ägardirektiven föreslår förtydligas och utvecklas inom några områden:
1. Verksamhetens inriktning; omfattar att både äga och hyra in lokaler tillfälligt som långsiktigt
uppföra och förvalta nytt badhus
2. Ekonomi; lokaler ska uthyras till kommunen till självkostnad. Eventuell extern uthyrning ska
marknadsprissättas.
Avkastningskravet tas bort och målsättningen för soliditeten ökas upp med en strävan mot 20
procent. Kapitaliseringen kan ske via ovillkorade aktieägartillskott i den takt bolaget förvärvar
fastigheter.
För att anta ägardirektiven ska bolaget hålla en extra stämma.
Av beslutsunderlag framgår vilka delar som stryks (överstrukna) och delar som tillkommer, röd
understruken text.

Beslutsunderlag
•
•

Ägardirektiv för KKL Fastigheter AB, tjänsteskrivelse 2017-08-18
Ägardirektiv KKL Fastigheter AB, förslag 2017

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L), Nils Nyberg (MP) och Lars
Andersson (SD) bifall till föreliggande förslag.
Rune Sandström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Justerandes signatur
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Beslutsgång
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner att ärendet ska avgöras vid
sammanträdet.
Endast ett förslag kvarstår, kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt föreliggande förslag.

Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunni Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S) och Rune Sandström (S)
reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Victoria Galbe, ekonomichef
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till KKL Fastigheter AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§86

Dnr: KS 2017/175

Ägardirektiv för KKB Fastigheter AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ägardirektiv för KKB Fastigheter AB antas enligt bilaga Kf § x/2017.
Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att initiera extra bolagsstämma, snarast
möjligt inom den tid som bolagsordningen anger, för att anta reviderade ägardirektiv.

Ärendebeskrivning
I nuvarande ägardirektiv (punkt 3 och 4) för samtliga helägda bolag och för KKB Fastigheter AB
framgår att såväl kommun som bolag ska verka för en positiv utveckling av kommunen. Bolagen
är en resurs i den kommunala verksamheten för att uppnå största möjliga nytta för
kommunmedborgaren.
Genom nedanstående tillägg i förslaget till reviderade ägardirektiv för KKB Fastigheter AB
förtydligas detta:
”Bolaget ska samlokalisera sitt huvudkontor med kommunens nya medborgahus och verka för att
effektivt samordna lämpliga resurser/funktioner som exempelvis administrativa funktioner, kundtjänst,
sammanträdesrum, vaktmästeri etc.”

Beslutsunderlag
•
•

Ägardirektiv för KKB Fastigheter AB, tjänsteskrivelse 2017-08-18
Ägardirektiv KKB Fastigheter AB, förslag 2017

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L), Nils Nyberg (MP), Peter
Rugarn (KD) och Lars Andersson (SD) bifall till föreliggande förslag.
Rune Sandström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner att ärendet ska avgöras vid
sammanträdet.
Endast ett förslag kvarstår, kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt föreliggande förslag.

Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunni Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S) och Rune Sandström (S)
reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter Victoria Galbe, ekonomichef
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till KKB Fastigheter AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§87

Dnr: KS 2017/177

Bolagsordning för KKL Fastigheter AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner reviderad bolagsordning för KKL Fastigheter AB, enligt bilaga Kf §
x/2017.
Kommunfullmäktige ger kommunens ombud i uppdrag att initiera extra bolagsstämma, snarast
möjligt inom den tid som bolagsordningen anger, för att fastställa ny bolagsordning och anta nya
ägardirektiv.

Ärendebeskrivning
Om föreslagna ägardirektiv för KKL Fastigheter AB antas får det följdeffekter för bolagsordningen
avseende bolagets ändamål i § 3 och 5.

Beslutsunderlag
•
•

Bolagsordning för KKL Fastigheter AB, tjänsteskrivelse 2017-08-18
Bolagsordning för KKL Fastigheter AB, förslag

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L), Nils Nyberg (MP), Peter
Rugarn (KD) och Lars Andersson (SD) bifall till föreliggande förslag.
Rune Sandström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsgång
Ordförande ställer återremissyrkandet under proposition och finner att ärendet ska avgöras vid
sammanträdet.
Endast ett förslag kvarstår, kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30

13(44)

Reservation
Catrin Tufvesson (S), Gunni Gustafsson Nilsson (S), Larserik Johansson (S) och Rune Sandström (S)
reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter Victoria Galbe, ekonomichef
För verkställighet
Kommunfullmäktige därefter till KKL Fastigheter AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§88

Dnr: KS 2017/257

Bestämmelser om ekonomiska villkor för
förtroendevalda - Revidering
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar reviderade bestämmelser omekonomiska villkor för förtroendevalda
enligt bilaga Kf § x/2017.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har genom direktivet ”snabbare till egen försörjning” slagit fast att
funktionerna för ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn organisatoriskt flyttar från
socialtjänsten till bildning. I reglementen fastslås också förändringen i den politiska
organisationen av kommunfullmäktige.
För verksamheten krävs en jourtjänstgöring som hittills fallit på socialnämndens ordförande. Vid
förfall har i första hand vice ordförandena och i andra hand annan ledamot i nämnden gått in.
När ersättare gått in har en jourersättning om 80 kr per dag gått ut. Socialnämnden kommer att
ha kvar sin jourtjänstgöring i delar, men i och med organisationsövergången enligt ovan kommer
även bildningsnämnden att ha jourtjänstgöring. Med anledning härav föreslås att §12 4 st i
bestämmelserna om ekonomiska villkor för förtroendevalda kompletteras med
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
•
•

Bestämmelser om ekonomiska villkor till förtroendevalda, tjänsteskrivelse 2017-08-21
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Yrkande
Annsofie Thuresson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Bildningsnämnden och Johanna Aronsson, nämndsekreterare
Justerandes signatur
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§89

Dnr: KS 2016/72

Delegationsordning för
kommunstyrelsens verksamhetsområde Revidering
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde antas enligt bilaga Ks
§ 89/2017.

Ärendebeskrivning
En översyn har gjorts av delegationsordningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Följande revideringar har gjorts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillstånd att använda kommunens logo har tagits bort
Lag om tv-övervakning har kompletterats med kanslichef
Yttrande och överklagande till domstol i personalärende
Prövning av sekretess har kompletterats med nämndsekreterare
Inköp över och under tröskelvärde ändring av beslutande
Godkänna hyreskontrakt komplettering av beslutande
Rätt att utse firmatecknare avseende koncernkonto Ny
Bevilja igångsättningstillstånd Ny beloppsgräns
Förvärva eller upplåta mark, företräda vid lantmäteriförrättning samt ansöka om
ledningsrätt- nya punkter
Dispens sotning komplettering av beslutande

Beslutsunderlag
•
•

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde - Revidering, tjänsteskrivelse
2017-08-09
Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Justerandes signatur
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Yrkande
Carina Ingelsson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Marie Göransson, kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga Ks § 89/2017
1(5)
2017-08-30 | Dnr: Ks 2016/72

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde
A. Allmänna ärenden
1.

Förtroendemäns deltagande i kurser,
konferenser och dylikt

2.
3.

Tillstånd att använda kommunens vapen
Yttrande angående antagande av
hemvärnsmän
Yttrande angående folkbokföring
Yttrande över rapporter från arbetsmiljöinspektionen
Yttrande i ärenden angående taxering till skatt
Yttrande enligt lagen om TV-övervakning

4.
5.
6.
7.
8.

Föredragande

Beslutande

kommundirektör

ordförande Vid
förfall
vice ordförande
kanslichef
kanslichef

kanslichef
kanslichef

ordförande
ordförande

kanslichef

ordförande
säkerhetschef/
kanslichef
ordförande/
1:e vice ordf.

kommundirektör/
kanslichef

9.

Befullmäktigande av ombud att föra
kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av skilda
slag
Yttrande till domstol i personalärende

10.

Överklaga domstols beslut i personalärende

HRchef

11.

handläggare och
respektive ansvarig
chef

12.

Ansökan om EU-bidrag och andra bidrag för
kommunövergripande projekt eller inom
kommunstyrelsens ansvarsområde
Sponsring och bidragsgivning enligt budget

13.

Remittering av motioner

kanslichef

14.

Avvisning av för sent inkomna överklaganden

kanslichef

15.

Prövning av sekretess för allmän handling

16.
17.

Underskriftsbemyndiganden vid personalförändring
Antagande av riktlinjer för verksamheten

kanslichef /
nämndsekreterare
kommundirektör

18.

Bredbandsavgifter

19.

Utdelning från stiftelser

HRchef

nämndsansvarig
chef
nämndsansvarig
chef
kommundirektör

kanslichef

kanslichef

kommundirektör

assistent

strategisk planeringschef
kanslichef

2 (5)
20.
21.

Utdelning av kulturmiljöpris
Beslut i brådskande ärende

22.

Andra frågor vilka till sin art och betydelse är
jämförbara med ovan angivna ärendegrupper

B. Inköp, upphandling och avtal

Ks + bns presidier

ordförande

Föredragande

Beslutande
kommundirektör/
ekonomichef/
personalchef/
kanslichef/
näringslivschef/
säkerhetschef/
kommunikationschef/ strategisk
planeringschef
kommundirektör/
ekonomichef/
kanslichef/

1.

Direktupphandling (som understiger värdet
28% av gällande tröskelvärde) av
nämndspecifika varor och tjänster i enlighet
med inköpspolicy och budget, teckna avtal,
samt säga upp avtal.

handläggande
tjänsteman

2.

Upphandling (som överstiger värdet 28% av
gällande tröskelvärde av nämndspecifika varor
och tjänster) i enlighet med inköpspolicy och
budget, teckna avtal med ev. förlängning samt
säga upp avtal
Avbryta upphandling av kommungemensamma
varor och tjänster
Lämna uppdrag till ombud att föra talan i
domstol avseende överprövning av
upphandling
Förlängning av avtal

handläggande
tjänsteman

3.
4.

5.

ordförande
ordförande

inköpsstrateg
Inköpsstrateg

ekonomichef/
kanslichef
ekonomichef/
kanslichef
inköpsstrateg

Föredragande

Beslutande

ekonomichef

kommundirektör

5.

Finansiering av borgensåtaganden inom av
Kommunfullmäktige fastställd ram
Storlek på borgensavgift vid kommunal
borgen
Nyttjande av medel till kommunstyrelsens
förfogande
Investeringsanslag kommunstyrelsens
ospecificerade
Finansieringsform vid upphandling (Leasing)

6.

Leasingavtal inom antaget ramavtal

7.

Tillämpning av krav- och inkassorutiner
enligt följande:
- godkännande av erbjudna ackord
- avskrivning av styrelsens fordringar
- fastställa dröjsmålsränta och övriga avgifter i kommunens kravverksamhet

respektive ansvarig
chef
assistent

C. Ekonomi
1.
2.
3.
4.

ekonomichef
ekonomichef/
kommundirektör
ekonomichef/
kommundirektör

ordförande
ordförande
ekonomichef
nämndsansvarig
chef
ekonomichef/
kanslichef
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Tillämpning av krav- och inkassorutiner,
såsom avskrivning, kvittning, uppskov etcetera
enligt följande:
- betalningsuppskov
- avbetalningsplaner
- ansökan om lagsökning eller betalningsföreläggande hos domstol
Öppnande eller dödande av bank-, checkoch postgiroräkningar
Utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanföring och relaxation av inteckningar
samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed
jämförliga åtgärder
Godkänna hyreskontrakt (verksamhetslokaler)
överstigande 100.000 kr/år eller längre än 5
år
Rätt att utse firmatecknare avseende koncernkonto/underkonto 8313-9.524 137 357-9
Rätt att utse firmatecknare avseende
koncernkonto/underkonto
Bevilja igångsättningstillstånd för beslutande
investeringar över 5 000 tkr
Budgetjustering av teknisk art inom beslutad
driftbudgetram
Placering av likvida medel enligt finanspolicy

Investeringar utöver budget
- upp till sju basbelopp per projekt, totalt tak 14
basbelopp
Avsättning upp till 10 % av
pensionsförvaltningens bokförda värde
Allokering inom ramen för finanspolicyns
tillgångsslag och limiter
Utse beslutsattestanter

D. Personal
1.

Avskrivning av löneskuld

assistent

ekonomichef
ekonomichef

Ekonom

ekonomichef/
fastighetssamordnare/
kommundirektör
administrativ chef
socialförvaltningen
ekonomichef

ekonomichef

ordförande

ekonom

ekonomichef

handläggande
tjänsteman
kommundirektör
ekonomichef
kommundirektör
ekonomichef

ekonomichef i
samråd med
kommundirektör
kommundirektör

ordförande
ordförande
kommundirektör

Föredragande

Beslutande

löneassistenter

personalchef

4 (5)

E. Samhällsbyggnad

Föredragande

Beslutande

1.

Upplåtelse av mark för en tid om högst fem år i
sänder

strategisk planeringschef

2.

Förvärva eller upplåta mark för villa- eller
egnahemsbebyggelse för högst 12
prisbasbelopp
Förvärva eller upplåta övrig mark för högst
12 prisbasbelopp
Överenskommelse om fastighetsreglering

strategisk planeringschef

3
4.
5.
6.

Yttrande över förhandsbesked, bygglov och
marklov
Företräda Kävlinge kommun vid
lantmäteriförrättningar

7.

Ansöka om ledningsrätt

8.

Upprätta servitutsavtal

10

Teckna förhandsförbindelse och avtal om
markupplåtelse samt beställa entreprenad
för projekt inom Kävlingeåns vattenråd
Försäljning av mark inom fastigheterna
Löddeköpinge 14:4 och 23:3 (Södra Marbäck)
Försäljning av mark inom fastigheterna Stora
Harrie 29:64 och Kävlinge 34:21 (Annehälls
verksamhetsområde/Norra Industriområdet)

11.
12.

strategisk planeringschef
strategisk planeringschef
strategisk planeringschef
strategisk planeringschef/exploate
ringsingenjör
strategisk planeringschef/exploate
ringsingenjör
strategisk
planeringschef
strategisk
planeringschef /
naturstrateg
strategisk
planeringschef
strategisk
planeringschef

Kf § 6/2016

13.

14.

Försäljning av mark för industri, handel,
kontor och bilservice inom fastigheterna
Löddeköpinge 23:3 och Löddeköpinge 23:13
(Norra Marbäck) Kf § 29/2016
Yttrande till miljö- och byggnadsnämnden i
marklovsärenden angående kommunens
fastigheter samt medgivande att bygga
närmare fastighetsgräns än vad plan medger

strategisk
planeringschef

strategisk
planeringschef
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F. Sotning
1.

2.

3.

4.

Besluta om brandskyddskontroll i särskilda
fall enligt 3 kap 1 § andra stycket i förordningen
om skydd mot olyckor
Meddela föreläggande och förbud i
tillsynsärenden enligt 5 kap 2 § andra stycket
i lagen om skydd mot olyckor
Meddela föreläggande och förbud i samband
med brandskyddskontroll enligt 3 kap 6 §
andra stycket i lagen om skydd mot olyckor
Medge att en fastighetsägare utför eller låter
någon annan utföra sotning på den egna
fastigheten enligt 3 kap 4 § i lagen om skydd
mot olyckor samt rätten att återkalla detta
tillstånd om inte sotningen utförs på ett ur
brandskyddssynpunkt betryggande sätt

Föredragande

Beslutande
skorstensfejarmästare
skorstensfejarmästare
skorstensfejarmästare/
skorstenstekniker
säkerhetschef/
kanslichef

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§90

Dnr: KS 2017/251

Underskriftsbemyndiganden - Revidering
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Reviderade underskriftsbemyndiganden antas, enligt bilaga Ks § 90/2017.

Ärendebeskrivning
På grund av dels personalförändring dels möjlighet att ansöka om och kommunicera bidrag med
Boverket krävs ändring av befintliga underskriftsbemyndiganden. Förändringarna är
gulmarkerade i bilagan

Beslutsunderlag
•
•

Underskriftbemyndiganden - Revidering, tjänsteskrivelse 2017-08-22
Underskriftsbemyndigande, bilaga

Yrkande
Carina Ingelsson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Marie Göransson, kommunsekreterare,
Victoria Galbe, ekonomichef
Fredrik Palm, strategisk planeringschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Bilaga Ks § 90/2017
1(2)

Underskriftsbemyndiganden
Bemyndigande att teckna kommunens skuld- och borgensförbindelser
Kommunstyrelsens ordförande Pia Almström, kommundirektör Mikael Persson, kanslichef Mats
Svedberg och ekonomichef Victoria Galbe bemyndigas att två i förening teckna kommunens
skuld- och borgensförbindelser.

Underskriftsbemyndigande för check-, bank- och posträkningar
Nedanstående uppdras att två i förening underteckna Kävlinge kommuns check, bank- och
posträkningar samt göra kontantuttag i Sparbanken Skåne kontonummer 8313-9 524137353-8.
Assistent
Ekonom
Kanslichef
Assistent
Kommundirektör
Ekonomchef
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Bodil Dahlqvist
Karin Sandström
Mats Svedberg
Maria Andersson
Mikael Persson
Victoria Galbe
Helle Benediktsson
Johan Andersson
David Davidsson

Fullmakt avseende utställda räkningar och skadeståndsanspråk
Kanslichef Mats Svedberg, eller vid förfall för honom ekonomichef Victoria Galbe, bemyndigas att
föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter för samtliga av kommunen
utställda räkningar.

Undertecknande av köpehandlingar, övriga avtal och rättegångsfullmakter
För verkställande av fattade beslut bemyndigas kommundirektör Mikael Persson, kanslichef Mats
Svedberg, strategisk planeringschef Fredric Palm och att två i förening på kommunens vägnar
underteckna handlingar avseende fastighetsförvärv/försäljning.
För verkställande av fattade beslut bemyndigas kommundirektör Mikael Persson, kanslichef Mats
Svedberg, ekonomichef Victoria Galbe, HR-chef Elin Willerud, kommunstyrelsens ordförande Pia
Almström, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina Ingelsson, kommunstyrelsens 2: e vice
ordförande Stina Larsson och 3:e vice ordförande Catrin Tufvesson att två i förening på
kommunens vägnar underteckna övriga avtal.
kommunstyrelsens ordförande Pia Almström, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Carina
Ingelsson och kommunstyrelsens 2: e vice ordförande Stina Larsson, 3:e vice ordförande Catrin
Tufvesson, kommundirektör Mikael Persson och kanslichef Mats Svedberg bemyndigas att två i
förening underteckna rättegångsfullmakter för kommunens räkning.

Bemyndigande att verkställa upphandlingsbeslut
Beslutande i upphandlingsärenden bemyndigas att för verkställande av fattat beslut också
underteckna avtal.

2 (2)

Bemyndigande att underteckna leasingavtal
Ekonomichef Victoria Galbe, kanslichef Mats Svedberg eller inköpsstrateg Helen Axelsson
bemyndigas att teckna kommunens leasingavtal i förening med endera, kommundirektör Mikael
Persson, socialchef Christin Johansson, administrativ chef för socialtjänsten Gunilla Malmgren,
samhällsbyggnadschef Göran Sandberg eller bildningschef Carina Serbinson.

Bemyndigande att företräda Kävlinge kommun i Boverkets E-tjänst
Strategisk planeringschef Fredrik Palm bemyndigas i enlighet med fattade beslut företräda Kävlinge
kommun på Boverkets e-tjänst för statligt stöd och bidrag.

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§91

Dnr: KS 2017/212

Bildningsnämndens reglemente –
Revidering
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Myndighetsansvaret för ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn flyttas från
socialnämnden till bildningsnämnden.
Nytt reviderat reglemente för bildningsnämnden antas, enligt bilaga Kf § x/2017. Reglementet ska
gälla från den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Av socialtjänstlagen framgår att ”Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller
de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer” (SoL 2 kap. 4 §). Kommunstyrelsen har genom
direktivet ”Snabbare till egen försörjning” fastslagit att funktionerna för ekonomiskt bistånd och
ensamkommande barn, organisatoriskt ska flyttas från socialtjänsten till lärcentrum som sorterar
under bildning.
Bildningsnämnden föreslås därmed få ta över del av socialnämndens ansvar i fråga om
myndighetsutövning. Bildningsnämndens reglemente måste kompletteras med nämnda
verksamhetsområden.

Beslutsunderlag
•
•

Bildningsnämndens reglemente – Revidering, tjänsteskrivelse 2017-07-25
Bildningsnämndens beslut §39/2017 - Revidering: Bildningsnämndens Reglemente

Yrkande
Carina Ingelsson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägget att bildningsnämndens
reglemente ska gälla från den 1 januari 2018.
Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med Carina Ingelssons (L) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag och Carina Ingelssons (L) tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag med tillägget
att bildningsnämndens reglemente ska gälla från den 1 januari 2018.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till bildningsnämnden
Kommunfullmäktige därefter till socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§92

Dnr: KS 2017/228

Valkretsindelning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Val till kommunfullmäktige i Kävlinge kommun sker i en valkrets.

Ärendebeskrivning
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning och
kommunfullmäktige ska om behov finns föreslå länsstyrelsen om förändrad valkretsindelning.
Enligt vallagen Kap4 11§ är val till kommunfullmäktige en enda valkrets om inget annat följer av
12§.
Enligt vallagen Kap4 12§ får en kommun som har 36 00 personer eller fler som har rösträtt delas
in i två eller flera valkrets. En kommun som har färre än 36 00 personer som har rösträtt delas in
i valkrestsar endast om det finns särskilda skäl för det.
Kommunkansliet har tittat på valkretsindelning och förestår att Kävlinge kommun även
fortsättningsvis ses som en valkrets.

Beslutsunderlag
•

Valkretsindelning, tjänsteskrivelse 2017-08-22

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Länsstyrelsen i Malmö län
Kommunfullmäktige därefter till valnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§93

Dnr: KS 2017/132

Partistöd 2016 - Granskningsrapport
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Granskningsrapport, enligt nedan, över inlämnade redovisningar av kommunalt partistöd samt
inlämnade granskningsrapporter för 2016 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt antagna regler för partistöd (Kf § 63/2014) ska partier som är representerade i
kommunfullmäktige skriftligen redovisa hur partistödet har använts. Till redovisningen ska det
biläggas ett granskningsintyg. Granskningen ska utföras av partiet utsedd person, t.ex. partiets
revisor.
Samtliga partier (M, L, C, KD, MP, S, V och SD) har lämnat in redovisning av kommunalt partistöd
samt signerad granskningsrapport för 2016 inom överenskommen tid.
Inlämnade rapporeter redovisar användning av partistöd enligt gällande bestämmelser

Beslutsunderlag
•

Partistöd 2016 - Granskningsrapport, tjänsteskrivelse 2017-07-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till samtliga partier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§94

Dnr: KS 2017/229

Partistöd 2018
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Partistöd, enligt bilaga Kf § x/2017, betalas ut för 2018 under januari månad 2018.

Ärendebeskrivning
Inför innevarande mandatperiod togs beslut om ändring i kommunallagen om nya bestämmelser
för partistöd.
Reglerna innebar bl a följande:
• Möjlighet ges till begränsat stöd för partier med tomma stolar
• Krav på redovisning och på egenkontroll från partierna.
Kravet på egenkontroll och redovisning gäller för innevarande mandatperiod och ska bygga på
föregående verksamhetsår. Bidraget betalas ut i förskott. Begäran om redovisning kommer att
begäras in per 2018-06-30. Anvisningar kommer då att gå ut från kommunkansliet. Eventuell
differens p.g.a. redovisningen kommer att regleras mot nästkommande utbetalning

Beslutsunderlag
•
•

Partistöd 2018, tjänsteskrivelse 2017-07-25
Partistöd 2018, bilaga

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till samtliga partier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§95

Dnr: KS 2017/235

Sammanträdesplan år 2018 för
kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2018 fastställs enligt nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2018, onsdagar kl. 15:00 i Harriesalen, om inget
annat anges i samband med kallelse.
onsdagen den 24 januari
Februari onsdagen den 14 mars
onsdagen den 25 april
onsdagen den 16 maj
onsdagen den 13 juni
Juli onsdagen den 29 augusti
onsdagen den 19 september
onsdagen den 24 oktober
onsdagen den 21 november
onsdagen den 12 december

Beslutsunderlag
•

Sammanträdesplan år 2018 för kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse 2017-07-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Marie Göransson, kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§96

Dnr: KS 2017/199

Digitala skyltar längs med E6:an
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunikationschef får i uppdrag att utifrån utredningen gällande digitala skyltar i samarbete
med Miljö & Teknik genomföra projektet att etablera två digitala skyltar längs med E6:an.
Eonomichefen i uppdrag att skriva fram delegationsbeslut inom ramen av KS medel till
förfogande både för investering och drift avseende åren 2017 och 2018.
Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att inarbeta finansiering i budgetförslag för
2019 och framåt.

Ärendebeskrivning
I juni 2017 fick gatuchefen och kommunikationschefen i uppdrag att undersöka möjligheten för
att sätta upp två stycken digitala skyltar längs med E6:an samt att ta fram beslutsunderlag. Sedan
tidigare finns ett tillstånd för uppsättning av en digital skylt på 25 kvm med placering mellan väg
E6 och Valhallavägen som kan ses av norrgående trafik. Länsstyrelsen håller på att behandla en
ansökan om att få sätta upp ytterligare en skylt som kan ses av södergåendetrafik i höjd med
Järavallens naturreservat. Beslut väntas inom någon månad.

Syftet med skyltarna är marknadsföring av platsvarumärket, den kommunala organisationens
varumärke och kommunen som arbetsgivare. Varje dag passerar 44 000 trafikanter längs E6:an.
Målgruppen för budskapen på skyltarna kommer att vara potentiella kommuninvånare och
medarbetare samt potentiella eventbesökare. Det handlar helt enkelt om en satsning på bilden
av Kävlinge. Kommunens utpekade 23 övergripande event kommer att marknadsföras via
skyltarna liksom kommunens övergripande budskap. Skyltarna markerar territoriet Kävlinge
kommun och har ett stort signalvärde. Att marknadsföra kommunens övergripande event har
också ett stort värde för arrangörerna och föreningarna.

Finansiering
Bedömningen är att investeringskostnaden för södra skylten blir 1.5 mkr och norra skylten 1,3
mkr. Den årliga driftkostnaden under avskrivningstiden beräknas för båda skyltarna till 570 tkr. I
budget 2018, plan 2019-2020 finns inte investeringsanslag eller driftkonsekvenser inarbetade,
vilket innebär en utökad resursanvändning i relation till beslutad budget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
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Genomförande och ansvar
Kommunikationschefen är beställare för projektet och kommer också att ansvara för den
framtida driften av skyltarna. Miljö & Teknik ansvarar för att säkerställa att skyltarna kommer på
plats och att erforderliga markinköp, tillstånd och upphandlingar genomförs.

Beslutsunderlag
•
•

Digitala skyltar längs med E6:an, tjänsteskrivelse 2017-08-23
Digitala skyltar längs E6an, bilaga

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L) och Larserik Johansson (S)
bifall till föreliggande förslag.
Stina Larsson (C) yrkar på avslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer lagda yrkanden och förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag.

Reservation
Stina Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till
För verkställighet
Kommunkansliet
Miljö & Teknik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§97

Dnr: KS 2017/43

Aktualitetsprövning av översiktsplan
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktualitetsprövningen av Kävlinge kommuns
översiktsplaner. Utifrån genomförd aktualitetsprövning är Kävlinge översiktsplan ÖP 2010 och
Fördjupad översiktsplan för Hofterup/Ålstorp delvis inaktuella. Fördjupad översiktsplan för
Dösjebro samt Fördjupad översiktsplan för Löddeköpinge är inaktuella. Tematisk översiktsplan
för vindkraft är aktuell.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett program för revidering och uppdatering av den
kommunövergripande översiktsplanen. Programmet tas fram under första halvåret 2018.

Ärendebeskrivning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommunen som vägleder beslut om
bland annat bygglov och miljötillstånd. Översiktsplanen ska spegla viljeinriktningen hos den
styrande majoriteten i kommunen och vara grundad på aktuella förutsättningar och kunskaper.
Kommunfullmäktige ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900 3 kap. § 27) minst en gång
varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen - inklusive gällande fördjupade
översiktsplaner (FÖP) och tematiska tillägg (TÖP) - är aktuell. Länsstyrelsen ska inför
aktualitetsprövningen lämna synpunkter kring statliga och mellankommunala intressen i en
sammanfattande redogörelse.
Efter genomförd aktualitetsprövning är kommunens bedömning att den övergripande
planeringsinriktningen i översiktsplanen till viss del fortfarande är aktuell, genomförd eller på väg
att genomföras. Planering och byggande följer delvis översiktplanens viljeinriktning och
intentioner. I vissa strategiskt viktiga delar är översiktsplanen dock inaktuell. Nya förutsättningar,
kunskaper, mål och planer har tillkommit på lokal, regional och nationell nivå. Sammantaget gör
detta att översiktsplanen behöver revideras och uppdateras.

Beslutsunderlag
•
•
•

Aktualitetsprövning av översiktsplan, tjänsteskrivelse 2017-08-17
Aktualitetsprövning Kävlinge kommuns översiktsplan, underlag
Sammanfattande redogörelse inför Kävlinge kommuns beslut om översiktsplanens aktualitet,
yttrande från Länsstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
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Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L), Catrin Tufvesson (S) och Peter
Rugarn (KD) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Länsstyrelsen Skåne Boverket Region Skåne

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
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§98

Dnr: KS 2017/234

Mark- och exploateringspolicy för Kävlinge
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Mark- och exploateringspolicyn för Kävlinge kommun, enligt bilaga Kf
§ x/2017

Ärendebeskrivning
Kävlinge är en attraktiv boendekommun, mitt i en expansiv region, som erbjuder boenden med
livskvalitet, ett livskraftigt företagande och möjligheter till ett gott liv. Kävlinge strävar efter att bli
Skånes bästa boendekommun och en kommun med förtagsklimat i toppklass.
Tillväxt och utveckling är därför viktigt för Kävlinge kommun. Ökande befolkning ger bättre
skatteunderlag och därmed förutsättningar för att bibehålla och utveckla kommunens tjänster
och service. Näringslivsutveckling är viktigt och fler företag och högre omsättning ger möjligheter
för kommuninvånarna att få, behålla och utveckla sin sysselsättning. För att möjliggöra fortsatt
tillväxt och utveckling krävs planering, mark och exploatering.
I Kävlinge är byggbar mark en bristvara och en värdefull resurs. Det är långt ifrån all mark är
lämplig eller önskvärd att tas i anspråk för exploatering och byggnation av bostäder eller
verksamheter. Viss mark går inte eller får inte bebyggas samtidigt som behovet av
exploateringsbar mark konkurrerar med behovet av mark för andra ändamål som t.ex. jordbruk
och natur-, kultur-, idrotts- och friluftsupplevelser av olika slag. Tillgången på kommunal mark
varierar relativt kraftigt mellan olika delar av kommunen.
Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att
kunna bygga bostäder, verksamheter och bygga för kommunens egna behov. I
exploateringsverksamheten ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar
som gator, grönområden, VA- och elanläggningar och liknande. Exploateringsprojekt pågår ofta
under en längre tid och är på många sätt komplexa.
Kävlinge har en Exploateringspolicy från 2003. Mycket har hänt sedan dess både
lagstiftningsmässigt och i samhällsutvecklingen. En översyn och uppdatering av kommunens
policy är därför på sin plats.
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Syftet med den nya Mark- och exploateringspolicyn är att redovisa kommunens inställning/syn
på hur kommunen vill agera i frågor om bl.a. det egna markinnehavet, hållbarhet, arkitektur och
samhällsbyggande, sin roll i exploateringsprocessen och vad kommunen vill uppnå med
exploateringen.
Mark- och exploateringspolicyn kommer att följas av nya eller uppdaterade riktlinjer för
tillämpningen av den nya Mark- och exploateringspolicyn. Dessa riktlinjer är väsentliga för både
det interna arbetet i olika processer, men även för externa parters förståelse för kommunens
arbete. Efterkommande nya eller uppdaterade riktlinjer kan vara - riktlinjer för mark och
exploatering, riktlinjer för markanvisning, riktlinjer för exploateringsavtal, riktlinjer för
kommunens tomtkö. Några av de kommande riktlinjerna är lagreglerade och skall antas politiskt,
medan någon är i behov av revidering och uppdatering.

Beslutsunderlag
•
•

Mark- och exploateringspolicyn för Kävlinge kommun, tjänsteskrivelse 2017-08-23
Mark och exploateringspolicy - 2017

Yrkande
Stina Larsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg att markreserven även ska kunna
användas som bytesmark.
Punkt 2 i Mark- och exploateringspolicy
"Kävlinge kommun vill genom ett optimalt utnyttjande av sin markreserv aktivt verka för ett långsiktigt
hållbart och attraktivt samhälle. Markreserven ska, i den mån det är möjligt, tillgodose behov av mark
för bostäder, verksamheter samt kommunala anläggningar och annan samhällsservice samt
användas som bytesmark."
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L), Peter Rugarn (KD) och Catrin
Tufvesson (S) bifall till föreliggande förslag med Stina Larssons (C) tillägg.

Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag med Stina Larssons (C) tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt föreliggande förslag med Stina Larssons (C)
tillägg.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter till Marie Göransson, kommunsekreterare
Kommunfullmäktige därefter till Fredric Palm, strategisk planeringschef
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§99

Dnr: KS 2017/191

Förtätningsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Förtätningsstrategi – Verktyg för värdeskapande stadsutveckling antas, enligt beslutsunderlag,
och överlämnas till kommundirektör för genomförande.

Ärendebeskrivning
Förtätningsstrategin syftar till att visa var och hur kommunen vill förtäta fram till 2035 på ett sätt
som gör att den nya bebyggelsen bidrar till att skapa mervärden. Den ska också fungera som
vägledning och inspiration för hur den nya bebyggelsen kan bidra till kommunens mål om en
bättre och mer hållbar boendemiljö.

Beslutsunderlag
•
•
•

Förtätningsstrategi, tjänsteskrivelse 2017-08-17
Förtätningsstrategi - Kävlinge kommun
Förtätningsstrategi-verktyg för värdeskapande stadsutveckling

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Stina Larsson (C), Carina Ingelsson (L) och Lars
Andersson (SD) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Patrik Lund, naturvårdsstrateg
För verkställighet
Mikael Persson, kommundirektör
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§100

Dnr: KS 2017/200

Gång- och cykelväg längs väg 108 LundKävlinge - Yttrande
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Yttrande avges enligt nedan ärendebeskrivning.

Ärendebeskrivning
Sträckan mellan Lund och Kävlinge är utpekad i Region Skånes cykelplan som en prioriterad del
för gång- och cykeltrafik i länet. Idag finns en befintlig cykelväg längs med väg 108 som slutar vid
korsningen väg 108/Kärråkravägen.
För att öka trafiksäkerheten och separera gång- och cykeltrafiken från biltrafiken planerar
Trafikverket att anlägga en ny gång- och cykelväg på 2,7 km längs med väg 108 mellan Lackalänga
och Rinnebäck.
Trafikverket har tagit fram en samrådshandling där lösningar för gång- och cykelvägen redovisas,
denna delges bland annat berörda kommuner och länsstyrelsen. Den kommande vägplanen
avses prövas och fastställas december 2017.
Kävlinge kommun anser att samrådshandlingen ska utvecklas till granskningskedet med följande
aspekter:
1. Fysisk struktur
1.a Ett förtydligande av att hela sträckan ska ingå till korsningspunkten anslutande gång- och
cykelväg vid Harrievägen/Kvarngatan i vägplanen. Kävlinge kommun anser att i den redovisade
samrådshandlingen avslutas vägplanen för tidigt, den ska ansluta till korsningspunkten enligt
ovan angivelse.
1.a.1 Felaktigt anges vägplanen ansluta till en detaljplanegräns, Möller 2 m. fl., detta är inkorrekt.
Den sista länken som Kävlinge kommun efterfrågar i ovan punkt 1.a ska redovisas av Trafikverket
i vägplanen; hur den ska lösas tekniskt och med trafiksäkerhetsföreskrifter längs hela södra sidan
av Kvarngatan från mötet med väg 108 till korsningspunkten vid Harrievägen/ Kvarngatan utan
konsekvensen att ansluta dikt an en detaljplanegräns.
1.b Redovisa utredning av möjlig anslutning till Hobyvägen och tillskapa densamma.
1.c Redovisa och tillskapa en säker koppling söderut längs väg 108:s befintliga cykelstråk och från
anslutande öst-västlig riktning väg 923 (Kävlingevägen).
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2. Höga naturvärden
2.a Kompensationsåtgärder ska utföras för den åverkan som avses för; i. betesmark upptagen i
TUVA som även är upptagen i kommunens naturvårdsprogram samt natur- och
grönstrukturinventering (område 27B, klass 2 mycket högt naturvärde). Inom området finns
rödlistade arter som Källfräne (VU), Blåtåg (LC). ii. Området väster om väg 108 utpekat, område
29 (klass 3, tidigare betesmark nu mest funktion som refug för vilt). iii. Naturvärdesobjekt 1 och 2;
Hedblomster är utöver rödlistad även fridlyst. Viktigt då är att beakta och vidta kompensation
samt att vägrenarna NO1 och NO2 förses med skötsel som gynnar hedblomster, även skötsel på
NO4 för etablering av hedblomster skötselanpassad för naturtyp sandhed, som gynnar de
specifika arterna. Naturvärdesobjekt 5 bör beaktas vara delvis våtmark/vattenområde, är ej
bedömt.
2.b Driftperspektivet förväntas kompletteras för Trafikverkets löpande åtaganden; hur ska
skötsel för vägslänter hanteras ändamålsenligt med hänsyn till befintliga värden då det är av vikt
att gynna sandhedsarter med fokus hedblomster? Kävlinge kommun anser det vara Trafikverkets
ansvar och skyldighet att sköta underhåll och drift på ett sådant sätt att befintliga naturvärden
består och utvecklas.
3. Trafiksäkerhet Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att framhålla behov av en hög
säkerhetsambition då potentialen av cykellänken som ingår i Region Skånes cykelstrategi ska få
störst möjliga genomslag. Cykellänken kommer säkerligen nyttjas i hög grad även av yngre
medborgare, barn och unga vilket innebär att räcke är efterfrågans värt som
trafiksäkerhetsavskiljare. Väg 108 har hastighet av 90 km/h och det föreslås endast en 3 meter
bred skiljeremsa med inslag av gcm-plattor och räcke i kortare partier. I synnerhet efterfrågas en
högre standard för trafiksäkerhet vid korsningen då cykelvägen ansluter in till Kävlinge tätort från
väg 108. Väg 108 får ett förkortat vänstersvängfält, eventuell köbildning skapas vid pendlingstider
och accelerationssträcka för att uppnå 90 km/h möter cyklister längs väg 108. Denna
trafiksituation föranleder investeringar för att åtgärda trafiksäkerheten som vi bedömer vara i
behov av avskiljande räcke och ej endast gcm-plattor som anges i samrådshandlingen. Kävlinge
kommun vill påtala en risk för ökat antal olyckor i samband med att man minskar
vänstersvängsfältet i stället för att bygga om eller till bron med en cykelväg eller att göra en
separat cykelbro. Kävlinge kommun förutsätter en högre trafiksäkerhetsberedskap i kommande
granskningshandling än den som är redovisad i samrådshandlingen daterad 2017-06-22, kartbild
sida 23; figur 12.
I övrigt har Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun ingen erinran i samrådsskedet.

Beslutsunderlag
•
•
•

Yttrande, Väg 108 Lund-Kävlinge, gång- och cykelväg, Trafikverket samråd, tjänsteskrivelse
2017-06-21
Samrådshandling planbeskrivning väg 108
Samrådshandling ritningar väg 108
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•
•

Samrådshandling väg 108
Ritningar väg 108

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Fredric Palm, Strategisk planeringschef
Annette Bengtsson, Trafikingenjör
Tekniska nämnden
Trafikverket
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§101

Dnr: KS 2016/261

Motion om åldersbedömning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut motionen ska med nedan anförts anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Lars Andersson Sd och Henrik Ekberg Sd föreslår i motion att kommunen tar fram riktlinjer för
åldersbedömning hos en asylsökande.
Frågan om en ensamkommande asylsökande är under eller över 18 år har stor betydelse för
vilka regler som, i olika avseenden, är tillämpliga. För asylsökande som är under 18 år, dvs.
underåriga, gäller reglerna om ensamkommande barn. Är personen över 18 år, gäller istället
samma regler som för övriga vuxna. Det är inte alltid som en asylsökande kan styrka sin identitet
och ålder.
Det gör att det kan uppstå oklarhet kring den asylsökandes ålder. Regeringen har utrett frågan
och gjort uttalanden. Utifrån detta har SKL och Migrationsverket haft en dialog.
Från den 1 maj 2017 finns nya regler för åldersbestämning Reglerna innebär att Migrationsverket
ska bedöma en asylsökandes ålder tidigare i asylprocessen och i vissa fall fatta ett tillfälligt beslut
om ålder.
Det har i olika sammanhang påpekats att Migrationsverkets ställningstaganden inte är bindande
för andra myndigheter eller domstolar. Ser man det från kommunal synvinkel får dock
Migrationsverkets ställningstagande i fråga om ålder, både i ärenden där ett tillfälligt beslut om
ålder fattats och i andra fall, betydelse i flera avseenden. Migrationsverkets beslut om anvisning
av ensamkommande barn får inte överklagas. Migrationsverkets anvisningsbeslut är således
bindande i förhållande till kommunen. SKL kan inte se att kommunen har någon möjlighet att
vägra att ordna boende och att stå för övrigt stöd som följer av socialtjänstlagen för en person
som Migrationsverket bedömer vara ett ensamkommande barn och som därför anvisats en
kommun.
Om kommunen anser att det är uppenbart att en enskild, som anvisas till kommunen, är över 18
år och att registrerad ålder är felaktig, anser SKL att kommunen bör begära att Migrationsverket
omprövar sitt anvisningsbeslut. Enligt SKL finns det ett förvaltningsrättsligt utrymme för en sådan
ändring, i de fall det ursprungliga beslutet grundats på felaktiga uppgifter från den asylsökande.
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Totalt har kommunen tagit emot 156 ensamkommande varav 100 finns kvar idag. Av dessa 100
fyller 40 st 18 år under 2017. Bland återstående 60 st är omfattningen av sådana som skulle
kunna vara uppenbart fel därmed starkt .begränsad.
Av ovanstående framgår dels att nya övergripande rutiner tagits fram centralt, dels vilka
möjligheter och begränsningar kommunen har i dessa frågor och slutligen dels vilken omfattning
som varit aktuell.
Därmed anser jag att motionen ska anses besvarad.

Beslutsunderlag
•
•

Motion om åldersbedömning
Motionssvar, 2017-08-29

Yrkande
Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Reservation
Lars Andersson (SD) och Christer Andersson (SD) reserverar sig.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige därefter socialnämnden
Kommunfullmäktige därefter till Lars Andersson
Kommunfullmäktige därefter till Henrik Ekberg
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§102

Dnr: KS 2016/291

E-förslag - Näridrottsplats i
Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bifall till delen av e-förslaget som rör utegym och spontanidrottsplats.
Finansiering av ovanstående förslag ska beaktas i samband med budgetarbetet för 2019. Om
bildningsnämndens ekonomiska förutsättningar så medger kommer åtgärder tidigareläggas och
finansieras inom bildningsnämndens befintliga ram.
E-förslag om att anlägga en näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan anses som
återrapporterat.

Ärendebeskrivning
E-förslag har inkommit som innebär att anlägga en näridrottsplats på Skönadalsskolans grusplan.
Förslagslämnaren har även inkommit med sin uppskattning av kostnader för anläggningen.
Då området tillhör skolans fastighet har bildningskansliet uppdragit åt fastighetsförvaltare vid
KKB lokaler att göra kommunens bedömning av kostnader för att uppföra en anläggning enligt eförslaget. Ingen detaljerad kalkyl har begärts utan enbart en prisindikation baserat på
kommunens tidigare erfarenheter av liknande anläggningar.
KKB lokaler och fritid och kulturs handläggare bedömer att en anläggning enligt e-förslaget skulle
innebära en investeringskostnad på runt 4 miljoner och en årlig driftskostnad på 400 000 - 500
000:-. Denna prisindikation omfattar samtliga investeringskostnader och årlig drift (avskrivning,
grönyteskötsel, utbyte av granulat konstgräs mm).
Bildningsnämnden skriver i sitt beslut Bn § 41/2017, att man vill främja skapande av en spontan
mötesplats i Hofterup och föreslår därför kommunstyrelsen att bifalla delar av e-förslaget.
Delarna som avses är spontanidrottsplats och utegym.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan, tjänsteskrivelse 2017-0726
Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalskolan, e-förslag
Bildningsnämndens beslut § 41/2017 - Yttrande om e-förslag: näridrottsplats i Hofterup
Prisindikation projekt Näridrottsplats
Kostnadsindikation spontanidrottsplats

Yrkande
Catrin Tufvesson (S) yrkar med instämmande av Peter Rugarn (KD), Carina Ingelsson (L) och Johan
Ericsson (M) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagslämnare
Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige
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§103

Dnr: KS 2017/8

Återrapportering av E-förslag
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Återrapportering, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får minst 100 röster under 90 dagar ska lyftas för politiskt beslut
Isyta i anslutning till badhus
E-förslag om att i anslutning till kommande badhus anlägga en isyta har lämnats in och har 201707-26 fått 110 stycken röster.
Förslaget går ut på att anlägga en isyta med tak ca 15x25 m i samband med nytt badhus för att
kommunens invånare kan lära sig att åka skridskor. Förslagslämnaren framför också att
anläggnings placering i anslutning till badhus kan dra nytt av varandra.
Bildningsnämnden har behandlat e-förslaget 2017-06-07, Bn § 42/2017. Angående placering har
samtal förts med avdelningen för strategisk planering och det kan konstateras att det inte finns
plats för en dylik yta i eller omkring Stationsstaden. En tänkbar placering är däremot
Vikenområdet.
Bildningsnämnden har inte undersökt kostnaderna för att anlägga en isyta utan återger i
huvudsak den information från leverantör som förslagsställaren hänvisar till. Enligt dessa
uppgifter ska en 500 kvadratmeters isyta av detta slag kosta runt en miljon att anlägga.
Energiåtgången för frysning kan hamna runt 15 – 20 000 kWh. Detta är omöjligt att prognostisera
då det är beroende av väderförhållanden. Till detta kommer skötsel, tillsyn och underhåll både i
spolningsfasen och löpande. Belysning och kringutrustning i form av förråd, bänkar och dylikt
bör också finnas och förslagsställaren föreslår också tak över isytan.
Baserat på dessa uppgifter om kostnader och skötselbehov är bedömningen att isyta enligt eförslaget inte är prioriterat. Bildningsnämnden avslår förslaget om en isyta i anslutning till
badhus.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Återrapportering av E-förslag, tjänsteskrivelse 2017-07-26
Bildningsnämndens beslut § 42/2017 - E-förslag isyta i anslutning till badhus
E-förslag, isyta i anslutning till badhus, e-förslag
Kompletterande information till inlämnat e-förslag om isyta

Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagslämnaren
Bildningsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§104

Dnr: KS 2015/194

Uppdrag & Direktiv - Minska
bidragsberoende
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Återrapportering, enligt nedan, rörande direktivet ”Minska bidragsberoende” godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i direktiv för 2016 (Kf § 65/2015) att uppdra åt kommundirektören
att med hjälp av externt stöd utvärdera hur vi genom proaktivt samarbete inom kommunen och
tillsammans med andra aktörer kan minska bidragsberoendet och förhindra att det uppstår.
Utredningen ska också se över de interna arbetsprocesserna och utreda hur effektiva insatserna
är samt föreslå eventuella förändringar. Direktivet skulle återrapporteras kvartal 3 2016.
Genomförande
Kommundirektören, i samverkan med Socialchef, tog fram ett utredningsuppdrag för
genomlysning av ekonomiskt bistånd att genomföras av extern aktör. Efter direktupphandling
erhöll Ernst & Young uppdraget. Rapport med förslag om åtgärder presenterades på
Kommunstyrelsen beredning 2016-05-31. Rapporten presenterades för arbetsgruppen 2016-0613. Rapporten delgavs till Socialnämnden 2016-08-23.
2016-09-06 presenterade Chef för individ- och familjeomsorgen ett första utkast till åtgärder med
anledning av rapporten. KS beredningen beslutade att; ”En konkret handlingsplan ska upprättas
och återrapporteras till kommunstyrelsens presidium till beredningen den 8 november. Av denna
ska framgå vad man vill uppnå och tidplan. Rapport ska sedan redovisas till ks presidium i
enlighet med handlingsplanen Beträffande statistikprogram ska samarbete ske med
beslutstödsgruppen för att rätt verktyg ska tas fram. Ks presidium erbjuder hjälp med
finansiering av externt stöd i förändringsarbetet men kommer samtidigt att ställa upp krav.”
Vuxenenheten tillsammans med verksamhetschef arbetade vidare med att konkretisera
handlingsplanen.
Hösten 2016 fördes dialog om att skapa en effektiv organisation i syfte att skapa
samordningsvinster rörande sysselsättning, försörjning och integration. Förvaltningen fick i
uppdrag av Kommunstyrelsens beredning att genomföra organisatoriska förändringar för att
uppnå syftet med en bättre samordning av försörjning, arbetsmarknad och integration. 2016-10Justerandes signatur
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30 tog Kommundirektör beslut i enlighet med den dialog som förts och uppdrog till Marcus
Eriksson att genomföra organisationsförändringen. I arbetet skulle den genomlysning som Ernst
& Young genomfört beaktas. Mot bakgrund av ny organisation bedömdes att den nya
organisationen skulle driva utvecklingsarbetet tillsammans med medarbetare som var berörda.
Avslutning
Arbetet med att främja sysselsättning och minska beroendet av försörjningsstöd kommer att
bedrivas i en ny organisation fr o m 2017-10-01. Till den nya organisationen finns en politisk
styrgrupp knuten bestående av företrädare från såväl Kommunstyrelse som Bildnings- och
Socialnämnden. För projektet finns även en styrgrupp inom förvaltningen. Nya politiska mål är
framtagna och beslutade kopplade till uppdragen inom Arbetsmarknad och integration. Förslaget
är att direktivet med dessa åtgärder ska anses som återrapporterat. Det fortsatta
utvecklingsarbetet kommer löpande att rapporteras från ny organisation till utsedda styrgrupper.

Beslutsunderlag
•
•

Uppdrag & Direktiv - Arbete istället för bidrag, tjänsteskrivelse
Uppdrag från kommunfullmäktige § 65/2015, minska bidragsberoendet

Yrkande
Annsofie Thuresson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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§105

Dnr: KS 2017/1

Redovisning av inkomna skrivelser
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av inkomna skrivelser, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning
KKB Fastigheter AB, protokoll extra bolagsstämma 2017-06-14
Sydvatten, protokoll 2017-06-02
Sydvatten, tertialrapport
Sysav, kallelse till extra bolagsstämma, 2017-08-15
Kärnavfallsfonden, information
Länsstyrelsen i Skåne, beslut 2017-06-30, Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning inom
fastigheten Barsebäck 19:2m.fl. fornlämning 19, 20, 9, 15, 29, 31 i Kävlinge kommun.
Länsstyrelsen i Skåne, beslut 2017-06-01, Bildande av naturreservatet Lundåkrabukten i Kävlinge
och Landskrona kommuner.
Länsstyrelsen i Skåne, beslut 2017-06-01, Bildande av djurskyddsområdet Skabbarrevet i
Landskrona kommun.
Öresunds Vattenrådsförbund, Årsrapport 2016
Öresunds Vattenrådsförbund, Kallelse till återupptagande av ajournerad förbundsstämma 201708-31.
Öresunds Vattenrådsförbund, protokoll från förbundsstämma 2017-06-12
Räddningstjänsten Syd, Delårsrapport 1 2017 Räddningstjänsten Syd, kallelse 2017-06-16
Räddningstjänsten Syd, protokoll 2017-06-16
Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande, Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner
och Landsting.
Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande, Överenskommelse om att stärka arbetet med
mänskliga rättigheter.
Kävlingeåns vattenråd, protokoll årsstämma 2017-05-18
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30
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Beslutsunderlag
•

Redovisning av inkomna skrivelser, tjänsteskrivelse 2017-07-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Marie Göransson, kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen, protokoll
2017-08-30

44(44)

§106

Dnr: KS 2017/3

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av delegationsbeslut, enligt nedan, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt gällande
delegationsordning som nämnden har antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastsälla besluten.
Följande delegationsprotokoll meddelas:
Kommunkansliets delegationsprotokoll §§ 201-276
Anställnings- och lönebeslut nr 421-606

Beslutsunderlag
•
•

Redovisning av delegationsbelslut, tjänsteskrivelse 2017-07-25
Delegationsbeslut 2017-08-30

Beslutet skickas till
För kännedom
Marie Göransson, kommunsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

