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Dnr: -

§ 1 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om preliminär befolkningsstatistik för Svalövs
kommun per 2012-10-31 (Dnr 294-2012).
B) Tf samhällsbyggnadschef Jörgen Wallin informerar om att LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB föreslår oförändrad taxa för 2013 (Dnr 208-2012)
C) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om att 1) Bjuvs kommun fattat beslut om att dra sig
ur pågående process syftande till att bilda kommunalförbund för räddningstjänst i Skåne
NordVäst (Dnr 37-2012), 2) status vad gäller förvärv av fastigheter m m på f d BT Kemi-området i
Teckomatorp, samt 3) tf informationsansvarig Kristina Jeppsson fr o m 2013-01-01.
D) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson informerar om 1) ett sammanträffande
2013-01-08 med länsstyrelsens ang möjligheter till detaljplanering och utveckling av Svalövs
kommun samt 2) stängning av plankorsning med järnvägen i Billeberga.

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enl ovan.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, JWA)

Justerare
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Dnr: -

§ 2 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från ekonomi- och personalutskottet 2012-12-10
Protokoll från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 2012-12-11
Protokoll från AB SvalövsBostäder, styrelsen, 2012-11-28
Protokoll från AB SvalövsLokaler, styrelsen, 2012-11-28
Protokoll från Skåne Nordväst, 2012-12-14
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2012-12-11
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2012-10-29
Protokoll från Projekt Söderåstrafiken, 2012-10-09
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 1172-2012

§ 3 Trygghetsmätning 2012
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Polismyndigheten i Skåne har genomfört en trygghetsmätning vilken stationsbefäl Björn
Johnsson informerar om.

Beslutsunderlag
Presentation av trygghetsmätning 2012

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida 7/29

Dnr: 1095-2012

§ 4 Sårbarhetsanalys 2011
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sårbarhetsanalys 2011, daterad 2012-08-20, antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftning ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Syftet med en sårbarhetsanalys är att identifiera kommunens hanteringsförmåga att stå emot
olika påfrestningar och målet med analysen är att komma med åtgärdsförslag för att förbättra
krishanteringsförmågan.
Sårbarhetsanalysen har utarbetats av räddningstjänsten. Vid analystillfällena har även berörda
förvaltningar deltagit. I arbetet med att ta fram klimatberoende scenarios har Totalförsvarets
forskningsinstitut, FOBI, deltagit.
Sårbarhetsanalysen för Svalövs kommun kommer tillsammans med Riskanalysen för Svalövs
kommun, 2010 (antagen av kommunfullmäktige 2011-05-30) att redovisas till länsstyrelsen.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2012-11-16, § 107, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Sårbarhetsanalys 2011, daterad 2012-08-20, antas.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom och brandingenjör
Anna Elovsson.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2012-11-16, § 107
Förslag till sårbarhetsanalys, daterad 2012-08-20
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Sårbarhetsanalys 2011, daterad 2012-08-20, antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL)
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Dnr: 933-2012

§ 5 Indexuppräkning av pris för småhus- och industritomter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Det rörliga tomtpriset för småhustomter samt industritomter ska följa konsumentprisindex
utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte
som infaller närmast efter det att tomtpriset beslutats. Vid eventuell negativ KPI-förändring
ska ingen prisjustering ske.
2. Grundavgiften för tomtpriset för småhustomter ska följa konsumentprisindex utveckling
(oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte som infaller
närmast efter det att avgiften beslutats. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska ingen
prisjustering ske.
3. Bestämmelserna ovan gäller priser som beslutats av kommunfullmäktige 2007-06-25, §
103, samt 2007-08-27, § 125, liksom för priser som fastställts i särskild ordning av tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet. Vid den första reglering som genomförs enligt detta beslut ska
priser som framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2012-11-19 räknas upp med
förändringen i konsumentprisindex sedan det årsskifte som inföll närmast efter det att priset
beslutades.
4. Priser som reglerats enligt index ska gälla fr.o.m. den 1 januari varje nytt år. För år 2013
ska dock de reglerade priserna gälla först fr.o.m. den 1 april.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet uppdrog 2012-06-20, § 69, åt kommunförvaltningen att
ta fram förslag till beslut om medgivande från kommunfullmäktige att generellt få indexuppräkna
tomtpriser. Förvaltningen har i efterhand uppfattat önskemål om att se över möjligheterna att
indexuppräkna pris även för industrimark.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-25, § 103, att tomtpriset, i fall då inte annat beslutas, ska
bestå av en grundavgift om 25 000 kr och en rörlig avgift om 100 kr/m2. Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet fastställer tomtpris som avviker från denna schablon.
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27, § 125, att priset på industrimark, i fall då inte annat
beslutas, ska uppgå till 25 kr/m2. Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fastställer pris som
avviker från denna schablon.
Med bakgrund av att försäljning av småhustomter och industrimark inom ett
exploateringsområde sker under en längre period, bör priserna justeras efter hand med hänsyn
till inflation mm.
Kommunförvaltningen har tagit fram en förslagsskrivelse för prisjustering för småhustomter,
daterad 2012-11-07.
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Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-11-21, § 126, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Det rörliga tomtpriset för småhustomter samt
industritomter ska följa konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp
årligen med start fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att tomtpriset beslutats. Vid
eventuell negativ KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 2) Grundavgiften för tomtpriset för
småhustomter ska följa konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas
upp årligen med start fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att avgiften beslutats. Vid
eventuell negativ KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 3) Bestämmelserna ovan gäller
priser som beslutats av kommunfullmäktige 2007-06-25, § 103, samt 2007-08-27, § 125, liksom
för priser som fastställts i särskild ordning av tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet. Vid den
första reglering som genomförs enligt detta beslut ska priser som framgår av bilaga till
tjänsteskrivelse daterad 2012-11-19 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex sedan
det årsskifte som inföll närmast efter det att priset beslutades. 4) Priser som reglerats enligt
index ska gälla fr.o.m. den 1 januari varje nytt år. För år 2013 ska dock de reglerade priserna
gälla först fr.o.m. den 1 april.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-11-21, § 107
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-11-07
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-06-20, § 69

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1. Det rörliga tomtpriset för småhustomter samt industritomter ska följa
konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start
fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att tomtpriset beslutats. Vid eventuell negativ
KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 2. Grundavgiften för tomtpriset för småhustomter ska
följa konsumentprisindex utveckling (oktober månads indextal) och räknas upp årligen med start
fr.o.m. det årsskifte som infaller närmast efter det att avgiften beslutats. Vid eventuell negativ
KPI-förändring ska ingen prisjustering ske. 3. Bestämmelserna ovan gäller priser som beslutats
av kommunfullmäktige 2007-06-25, § 103, samt 2007-08-27, § 125, liksom för priser som
fastställts i särskild ordning av tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet. Vid den första reglering
som genomförs enligt detta beslut ska priser som framgår av bilaga till tjänsteskrivelse daterad
2012-11-19 räknas upp med förändringen i konsumentprisindex sedan det årsskifte som inföll
närmast efter det att priset beslutades. 4. Priser som reglerats enligt index ska gälla fr.o.m. den 1
januari varje nytt år. För år 2013 ska dock de reglerade priserna gälla först fr.o.m. den 1 april.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, MALN, HAHZ, JBN, EMTO), Mäklaren

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 1102-2012

§ 6 Prissättning av industrimark i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsutskottet, för förtydligande vilka fastigheter
som avses.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27, § 125, att priset på industrimark, i fall då inte annat
beslutas, ska uppgå till 25 kr/kvm. Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet fastställer pris som
avviker från denna schablon.
Eftersom målet är att varje exploateringsområde ska bära sina egna kostnader kan förväntas att
beslutade priser inom exploateringsområden alltid är högre än schablonpriset på 25 kr/kvm.
Exempelvis har industriparken i Billeberga ett beslutat pris på 125 kr/kvm. Schablonpriset för
industrimark som inte säljs i samband med exploatering bör höjas till en nivå som ligger närmre
industritomter inom ett exploateringsområde. Vid prissättning bör det dock beaktas om marken
har samma infrastruktur mm som inom ett exploateringsområde, t ex framdragen gata, VA i
tomtgräns samt tomtens läge i kommunen.
Förvaltningen har gjort en prisjämförelse med några andra skånska kommuner för att få en
uppfattning om hur Svalövs kommun ligger till prismässigt. Av jämförelsen framkom att priserna
ligger mellan 30 – 1000 kr/kvm i dessa kommuner.
Flest orter har priser inom intervallet 120-192 kr/kvm. I de orter som bedöms vara mest
jämförbara med Svalöv ligger priserna dock mellan 20-120 kr/kvm, med en koncentration kring
70 kr/kvm.
För industrimark inom kommunens tätorter, med väl utbyggd kommunal infrastruktur, bedöms ett
pris mellan 60-100 kr/kvm vara rimligt, plus avstyckningskostnad.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-12-11, § 145, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Priset för industrimark uppgår till 70 kr/kvm om inte
annat pris beslutas av Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-12-11, §145
Förslagsskrivelse daterad 2012-11-28 samt bilaga

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Birgitta Jönsson (S): Ärendet återremitteras
till samhällsbyggnadsutskottet, för förtydligande vilka fastigheter som avses.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JWA, MALN, HAHZ, JBN, EMTO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 1000-2012

§ 7 Förslag att ombilda Rååns vattendragsförbund till Rååns
vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2012-11-13, antas
som kommunstyrelsens eget och översänds till Rååns vattendragsförbund.

Sammanfattning av ärendet
Rååns vattendragsförbund har förslagit att vattendragsförbundet ska ombildas till ett vattenråd,
samt översänt förslag till organisation för Rååns vattenråd till medlemskommunerna Helsingborg,
Svalöv, Bjuv och Landskrona för beslut.
Enligt vattendragsförbundet innebär ombildandet inga större förändringar av verksamheten,
däremot erhålles ett årligt ekonomiskt stöd från Vattenmyndigheten på mellan 30 000 och 45 000
kronor för administration.
Utskottets ordförande har skrivit ett yttrande över förslaget, daterat 2012-11-13. Av yttrandet
framgår att kommunen anser att vattenrådet ska ha en bredare representation än vad förslaget
ger, samt att kommunens representanter i styrelsen ska vara förtroendevalda.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2012-12-11, § 148, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2012-1113, antas som kommunstyrelsens eget och översänds till Rååns vattendragsförbund.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-12-11, § 148
Ordförandens yttrande, daterat 2012-11-13
Rapport om vattenvård i Svalövs kommun, daterad 2012-05-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Christer Laurell (C): Tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2012-11-13, antas som
kommunstyrelsens eget och översänds till Rååns vattendragsförbund.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Rååns vattendragsförbund
Övriga medlemskommuner
Kommunförvaltningen (JWA, JBLS, HAHZ)
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Dnr: 151-2007

§ 8 Samråd enligt 6 kap miljöbalken rörande ansökan om tillstånd
till kaolinbrytning m.m. på Billinge fälad, Eslövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande i ärendet och
översänder denna till SWECO Environment AB.

Sammanfattning av ärendet
SWECO Environment AB har översänt ansökan från Svenska Kaolin AB för yttrande senast
18 januari angående brytning av kaolin på fastigheten Billinge 1:1, Eslövs kommun. Frågan har
behandlats tidigare i ett ansökningsförfarande där Länsstyrelsen slutligen avslog ansökan 2009.
Detta beslut har därefter överklagats och Miljööverdomstolen beslutade 2011-12-22 att meddela
tillstånd för ny prövning vilket således nu sker.
Som en del i tillståndsansökan finns det möjlighet för intressenter att yttra sig senast den
18 januari.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av strategisk utvecklare Thomas Arnström.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-20
Förslag till Yttrande avseende ansökan om tillstånd till Miljöfarlig verksamhet i form av
täktverksamhet på fastigheten Billinge 1:1 m fl, Eslövs kommun, daterad 2012-12-20
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-12-11, § 151
Underlag till samråd enligt 6 kap miljöbalken rörande ansökan om tillstånd till kaolinbrytning m.m.
på Billinge fälad, Eslövs kommun
Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken rörande ansökan om tillstånd till kaolinbrytning m.m.
på Billinge fälad, Eslövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), och
Ingrid Ekström (SD): Kommunstyrelsen antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande i
ärendet och översänder denna till SWECO Environment AB.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
SWECO Environment AB
Kommunförvaltningen (JWA, TAM)

Justerare
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2013-01-14

Sida
17/29

Dnr: 370-2012

§ 9 Uppdrag till välfärdsutskottet ang matsal och idrottshall –
politisk styrgrupp
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp för den nya idrottshallen i
Svalövs tätort.

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsutskottet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med SvalövsLokaler AB
påbörja projekteringen för en ny idrottshall i Svalövs tätort. Förvaltningen har påbörjat arbetet
genom att ge en första information till föreningarna som har intresse i en ny idrottshall. Dessa har
uppmanats att lämna in synpunkter till förvaltningen om vad som är viktigt att beakta för att deras
verksamhet ska fungera i den nya idrottshallen. Dessa synpunkter kommer att redovisas för den
politiska styrgruppen i samband med att lokalprogrammet för idrottshallen tas fram.
Utbildningsutskottet kommer att vara det politiska organ som har ansvaret för idrottshallen när
den är klar att tas i drift. Med tanke på att det är en kommunstrategisk fråga att bestämma vilken
inriktning en ny idrottshall ska få kan det vara lämpligt att lyfta frågan kring vilket politiskt organ
som ska vara styrgrupp i projekteringsfasen och byggfasen.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-15, § 154, att uppdra åt välfärdsutskottet att tillsammans
med AB SvalövsLokaler projektera för en ny idrottshall i Svalövs tätort, utifrån den inriktning som
presenterades för kommunstyrelsen 2012-09-10.
Välfärdsutskottet beslutade 2012-11-19, § 51, att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med
SvalövsLokaler AB påbörja projekteringen för en ny idrottshall i Svalövs tätort utifrån den
inriktning som presenterades för kommunstyrelsen 2012-09-10. Vid välfärdsutskottets
sammanträde diskuterades frågan om politisk styrgrupp men något beslut fattades aldrig.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-12-11, § 67, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp för den nya idrottshallen i Svalövs
tätort.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av verksamhetschef/tf utbildningschef Björn
Svensson.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-12-11, § 67
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP):
Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp för den nya idrottshallen i Svalövs
tätort.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
AB SvalövsLokaler

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Dnr: 1160-2012

§ 10 Granskning av äldreomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna ska varje år i sin revisionsberättelse uttala sig i frågan om
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa. PwC har fått i
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska styrning och planering av äldreomsorgen.
Revisionen konstaterar efter genomförd granskning att det finns en utvecklad dialog mellan
välfärdsutskottet och produktionen inom Vård och omsorg. Revisionens bedömning är att
välfärdsutskottet agerar aktivt utifrån aktuell situation och information som erhålls från
verksamheten. Verksamhetsplanen är ändamålsenlig i sin utformning då denna baseras på
beslutade mål från kommunfullmäktige och uppdrag från utskottet.
Det finns ett brukarbaserat ersättningssystem. Revisionens bedömning är att det finns
möjligheter att ytterligare utveckla den brukarbaserade ersättningen inom särskilt boende och
demensvård. Verksamheten kommer under 2013 att undersöka möjligheten att etablera en
modell som tar hänsyn till det enskilda vårdbehovet.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-11, § 66, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Välfärdsutskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Lars Wästberg.

Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-11, § 66
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03
Revisionsrapport, granskning av äldreomsorgen, daterad 2012-10-24

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C), Ingrid
Ekström (SD) och Torbjörn Ekelund (FP): Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens
skrivelse som sin egen.
Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C),
Ingrid Ekströms (SD) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LWG, MHE)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
21/29

Dnr: 1157-2012

§ 11 Uppföljning av granskning avseende hemvården
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfördes i januari 2011 en granskning av
hemvården i Svalövs kommun. Granskningen visade att hemvården bedriver en ändamålsenlig
styrning och uppföljning av verksamheten men att styrningen och uppföljningen av välfärds- och
myndighetsutskottet kan stärkas.
PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att genomföra en uppföljning av
granskningen i syfte att få svar på om välfärdsutskottet vidtagit åtgärder för att förbättra styrning
och uppföljning av hemvården.
Sedan granskningen av hemvården i januari 2011 har ett antal åtgärder, i enlighet med
revisionsrapportens synpunkter vidtagits eller påbörjats. Samtidigt har beslut om ny
förvaltningsorganisation tagits. Den nya organisationen som träder i kraft den 1 januari 2013
innebär en ökad tydlighet och enkelhet för medborgare och medarbetare. Den nya
organisationen förväntas underlätta samverkan mellan yrkesgrupper och uppföljning av
biståndsinsatser som utförs. Det arbete som har påbörjats samt den nya organisationen,
kommer att innebära att utskottets ansvar och befogenheter för styrning och ledning av
hemvården kommer att förbättras.
Välfärdsutskottet föreslog 2012-11-11, § 65, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Välfärdsutskottet föreslog dessutom kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av socialchef Lars Wästberg.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2012-11-11, § 66
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03
Revisionsrapport, granskning av äldreomsorgen, daterad 2012-10-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson (S),
Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens
skrivelse som sin egen.
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S),
Christer Laurells (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LWG, MHE)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Dnr: 567-2012

§ 12 Motion, Kommunal nätkurator
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har i en motion föreslagit att Svalövs kommun ska prova arbetssättet med en
kommunal nätkurator.
Vid individ och familjeomsorgens planeringsdag i våras uppkom frågan om att använda
kommunens hemsida till att informera på ett annorlunda sätt. Det ska undersökas om det är
möjligt att använda internet på ett modernare sätt. Det kan vara direkt rådgivning eller som KD
har föreslagit, en nätkurator. Frågan är under utredning då det kan handla om personella
resurser. Möjligheten att använda internet till detta ändamål är fullt möjligt.
Socialnämnden fattade 2012-11-27, § 40, följande beslut: Förvaltningens yttrande antas som
socialnämndens eget.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: Motionen är besvarad med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2012-11-27, § 40
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2012-10-22
Remittering av motion, daterad 2012-06-01
Motion från Aase Jönsson (KD), daterad 2012-05-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP)
och Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen är besvarad med
hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons (S) m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige,
och finner att kommunstyrelsen antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (LWG, BTTG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Dnr: 825-2012

§ 13 Motion, Översyn av pension och avgångsersättningar för
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och
personalutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har, 2012-08-13, lämnat in en motion med
rubriken ”Översyn av pension och avgångsersättningar för förtroendevalda”. I motionen föreslås
att ”Bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun
ses över”. Ordförande i ekonomi- och personalutskottet har skrivit ett yttrande över motionen där
han bl.a. skriver att Sveriges Kommuner och Landsting har påbörjat en översyn av nuvarande
ersättningsregler vad gäller pension och avgångsersättning för förtroendevalda. I dagsläget vet
kommunen inte när det kommer ett förslag från SKL eller hur det kommer att vara utformat, men
så snart det presenteras kommer det att bli föremål för diskussion och behandling i de organ
som har att hantera ärendet i Svalövs kommun.
Ärendet återremitterades på ekonomi- och personalutskottets sammanträde 2012-11-19 § 44 till
ordförande för komplettering med uppgifter om gällande regelverk. Bestämmelser om pension
och avgångsersättning för förtroendevalda tillförs därför beslutsunderlaget.
Ekonomi- och personalutskottet fattade 2012-12-10, § 50, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att göra en sammanfattning av nuvarande bestämmelser om pension och
avgångsersättningar för förtroendevalda med förtydligande exempel. 2) Förvaltningen uppdras
att via SKL undersöka hur beslutsläget är angående bestämmelser om pension och
avgångsersättningar för förtroendevalda. 3) Återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsens
arbetsutskott. 4) Ekonomi- och personalutskottet antar ordförandes yttrande som sitt eget.
Utskottet föreslog också kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från ekonomi- och personalutskottet.

Beslutsunderlag
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2012-12-10, § 50
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Svalövs kommun
Yttrande från ordförande i ekonomi- och personalutskottet, daterat 2012-11-12
Remittering av motion, daterad 2012-09-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27 § 115
Motion från Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C), daterad 2012-08-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C)
och Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad med
hänvisning till yttrandet från ekonomi- och personalutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (PAEK) (uppdrag)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
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Dnr: 55-2013

§ 14 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Charlotte Wachtmeisters (M) avsägelse godkännes.
2. Till ledamot i Kommunförbundet Skånes styrgrupp för vuxenutbildning väljs Torbjörn
Ekelund (FP).

Sammanfattning av ärendet
Charlotte Wachtmeister har i skrivelse daterad 2013-01-14 avsagt sig uppdraget som ledamot i
Kommunförbundet Skånes styrgrupp för vuxenutbildning.

Beslutsunderlag
Charlotte Wachtmeisters avsägelse, daterad 2013-01-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Skåne
Charlotte Wachtmeister (M)
Torbjörn Ekelund (FP)
Kommunförvaltningen (MAN, KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Dnr: 8-2013

§ 15 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-14,
daterad 2013-01-04.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-01-14

Sida
29/29

Dnr: -

§ 16 Avtackning socialchef Lars Wästberg
Sammanfattning av ärendet
Då socialchef Lars Wästberg efter 25 års tjänstgöring slutar sin anställning vid Svalövs kommun
den 31 januari 2013, avtackade kommunstyrelsen honom med ett blomsterarrangemang.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

