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Dnr: -

§ 153 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Årets företagare 2012 Emil Johansson och Ola Gustavsson, Söderåsens Mur och Kakel,
presenterar sitt företag (Dnr 970-2013)
B) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om :
- Preliminär befolkningsstatistik per 2013-07-31 (Dnr 288-2013)
C) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om:
- Halvårsrapport 2013 från Söderåsens miljöförbund (Dnr 96-2013)
- Verksamhetsplan 2013 från Söderåsens miljöförbund (Dnr 96-2013)
- Tertialbokslut från LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB (Dnr 264-2013)
D) Tf socialchef Sven Holmberg informerar om:
Delårsrapport 2013 för kommunalförbundet Medelpunkten (Dnr 978-2013)
E) Informationsansvarige Daniel Henriksson presenterade sig.
F) Kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M) informerar om
kommunledningskonferens 2013-09-20.

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: -

§ 154 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-18
Protokoll från utbildningsutskottet 2013-09-02
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2013-08-28
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2013-08-20
Protokoll från AB SvalövsBostäders styrelsemöte 2013-08-28
Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelsemöte 2013-08-28
Minnesanteckningar från sammanträde med ledningsgruppen för Söderåstrafiken 2013-08-27

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 39-2013

§ 155 Delårsbokslut per 2013-08-31
Kommunstyrelsens beslut
1. För att lättare kunna hantera de centrala uppdragen i uppföljningarna i Hypergene tar resp
utskott särskilt ansvar för centrala uppdrag enl följande:
a) Arbetsutskottet ansvarar särskilt för följande uppdrag: "Konstnärlig utsmyckning skall
prioriteras...", "Förbättra samverkan inom förebyggande verksamhet", "Öka
marknadsföringen...", "Förbättra företagsklimatet...", "Förbättra förutsättningarna för nystart av
företag", "Medverka till ökad förståelse mellan näringsliv och kommun" samt "Skapa rutiner
och verktyg som stöder utvecklings- och kvalitetsarbete".
b) Utbildningsutskottet ansvarar särskilt för följande uppdrag: "Anordna trygghetsvandringar",
"Öka måluppfyllelsen i grundskolan" samt "Samverkan inom Skåne Nordväst för att öka
måluppfyllelsen i skolan".
2. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderad delegationsordning,
innebärande en rätt för ekonomichefen att fatta beslut om omräkning av ram för för- och
grundskoleverksamheterna mot bakgrund av förändrat barn-/elevantal, i kommunstyrelsens
delegeringsordning.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar.
2. Bedömningen God ekonomisk hushållning bedöms bli uppfylld vid årets slut.
3. Delårsbokslut för Svalövs kommun 2013-01-01 — 08-31 fastställs.
4. Anslaget för grundskolan sänks med 3 300 tkr beroende på färre elever.
5. Anslaget för förskolan höjs med 2 600 tkr beroende på fler barn.
6. Anslaget för strategisk reserv höjs med 700 tkr med anledning av förändrade anslag inom
grundskola och förskola.
7. 225 tkr anslås i investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av del av
räddningsfordon.
8. Ekonomichefen får i uppdrag att i samband med uppföljning 2013-10-31 och bokslut 201312-31, genomföra omräkning av ram för för- och grundskoleverksamheterna mot bakgrund av
förändrat barn-/elevantal.

Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot punkt 2) i kommunstyrelsens
beslut.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson deltar ej i beslutet, vad gäller punkterna 2) och 4) – 8) i
kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige.
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Sammanfattning av ärendet
Föreligger delårsbokslut för Svalövs kommun per 2013-08-31.
Utfallet för perioden t.o.m. augusti 2013 visar ett positivt resultat med 17,6 mnkr. En starkt
bidragande orsak till det höga resultatet är effekten av semesterlöneskulden, som är som lägst
per 31 augusti.
Prognosen för helåret pekar på ett årets resultat med 12,2 mnkr. Därefter har tilläggsanslag
beslutats via kompletteringsbudget 3. Här har drygt 3 mnkr disponerats i samband med
återbetalda sjukförsäkringspremier. Dessa 3 mnkr sänker årets resultat till 9,2 mnkr.
Antalet barn inom förskolan är 26 högre än budget. Anslaget bör därför höjas med 2,6 mnkr
enligt kommunens modell.
Antalet elever i grundskolan är 45 lägre än budget och fritidshemsbarnen 16 fler än budgeterat.
Anslaget bör därför sänkas med 3,3 mnkr enligt kommunens modell.
Vid samverkansmöte gällande räddningstjänst (Landskrona, Svalöv och Bjuv deltog) beslutades
att Landskrona begagnade släckbil skulle ersätta det reservfordon som Svalöv och Bjuv delat på.
Reservbilen hade fått körförbud. Den begagnade bilen är värderad till 450 tkr och det var tänkt
att Svalöv och Bjuv skulle leasa bilen i 3 år för att sedan köpa ut den för 1 kr i slutet av 2016 .
Bjuv ville dock betala hela summa 225 tkr 2013 vilket innebär att det finns ett önskemål att
Svalöv också köper vår del av bilen 2013 för 225 tkr.
Kapitalkostnaden ryms inom befintlig ram för räddningstjänsten. Ett anslag i
investeringsbudgeten behövs dock.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut för Svalövs kommun per 2013-08-31.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP), Ann Pettersson (M) och
Annie Carlsson (S): 1) För att lättare kunna hantera de centrala uppdragen i uppföljningarna i
Hypergene tar resp utskott särskilt ansvar för centrala uppdrag enl följande: a) Arbetsutskottet
ansvarar särskilt för följande uppdrag: "Konstnärlig utsmyckning skall prioriteras...", "Förbättra
samverkan inom förebyggande verksamhet", "Öka marknadsföringen...", "Förbättra
företagsklimatet...", "Förbättra förutsättningarna för nystart av företag", "Medverka till ökad
förståelse mellan näringsliv och kommun" samt "Skapa rutiner och verktyg som stöder
utvecklings- och kvalitetsarbete". b) Utbildningsutskottet ansvarar särskilt för följande uppdrag:
"Anordna trygghetsvandringar", "Öka måluppfyllelsen i grundskolan" samt "Samverkan inom
Skåne Nordväst för att öka måluppfyllelsen i skolan". 2) Kommunförvaltningen uppdras ta fram
förslag till reviderad delegationsordning, innebärande en rätt för ekonomichefen att fatta beslut
om omräkning av ram för för- och grundskoleverksamheterna mot bakgrund av förändrat
barn-/elevantal, i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Ann Petterssons (M)
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och Annie Carlssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Nämnder, styrelser, utskott
och verksamheter uppdras att hålla givna budgetar, 2) Bedömningen God ekonomisk
hushållning bedöms bli uppfylld vid årets slut, 3) Delårsbokslut för Svalövs kommun 2013-01-01
— 08-31 fastställs, 4) Anslaget för grundskolan sänks med 3 300 tkr beroende på färre elever, 5)
Anslaget för förskolan höjs med 2 600 tkr beroende på fler barn, 6) Anslaget för strategisk reserv
höjs med 700 tkr med anledning av förändrade anslag inom grundskola och förskola, 7) 225 tkr
anslås i investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av del av räddningsfordon, och 8)
Ekonomichefen får i uppdrag att i samband med uppföljning 2013-10-31 och bokslut 201312-31, genomföra omräkning av ram för för- och grundskoleverksamheterna mot bakgrund av
förändrat barn-/elevantal.
Christer Laurell (C): Bifall till punkterna 1 a) och 1 b). Avslag på punkt 2).
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till punkterna 1) och 3).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande avs beslut i kommunstyrelsen, punkterna 1
a) och b), och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och Christer Laurells
avslagsyrkande, avs beslut i kommunstyrelsen, punkt 2), och finner att kommunstyrelsen antar
Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden avs beslut i kommunfullmäktige,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, MAN, KALN)
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Dnr: 709-2013

§ 156 Granskning av LSS-verksamheten
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

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

Sammanfattning av ärendet
PWC granskade LSS-verksamheten i februari månad 2013. Syftet med granskningen var att
bedöma om välfärdsutskottet, vård- och omsorgsutskottet och socialnämnden säkerställde att
verksamheten för LSS var ändamålsenlig och effektiv.
Verksamheten kommer att vidareutveckla riktlinjerna och rutinerna för biståndsbedömning,
handläggning och uppföljning.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2013-08-28, § 34, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen. Vidare föreslog utskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionsrapporten och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-08-28, § 34
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-08-16
Bilaga 1, Kvalitetshandbok gällande biståndsbedömning och handläggning av LSS-ärenden
Bilaga 2, Verksamhetsplan LSS 2013
Bilaga 3, Planeringshjul ekonomi, personal/arbetsmiljö och kvalitet
Revisionsrapport, granskning av LSS-verksamheten, daterad 2013-03-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (S), Krister Olsson (S), Agnetha Persson (C), Teddy Nilsson (SD),
Pernilla Ekelund (FP) och Anette Hallberg (S): Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens
skrivelse som sin egen.
Charlotte Wachtmeisters (S), Krister Olssons (S), Agnetha Perssons (C), Teddy Nilssons (SD),
Pernilla Ekelunds (FP) och Anette Hallbergs (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (SHG, BTTG, SNJN, CAKK)
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Dnr: 734-2011

§ 157 Översyn av vård- och omsorgspengen för särskilt boende och
särskilt boende demens
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar rapporten.
2. Kommunstyrelsen antar strukturen för ny vård- och omsorgspeng för särskilt boende och
särskilt boende demens enligt kapitel 6.3 i rapporten ”Översyn av vård- och omsorgspengen
för särskilt boende och särskilt boende demens”, daterad 2013-06-13.

Sammanfattning av ärendet
I beslut 2011-09-12, § 156, gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att
- genomföra en översyn av vård och omsorgspengen för särskilt boende och särskilt boende
demens. Översynen skulle utgå från att skapa ett system för ekonomistyrning, som bidrar till god
ekonomisk hushållning i enlighet med projektplanen behandlad på kommunstyrelsen
2007-08-13, § 163, - göra en översyn av kriterierna för att få en plats på särskilt boende.
Förvaltningen genomförde under hösten 2012 och våren 2013 en utredning för att fullfölja
uppdraget och resultatet presenteras i rapporten ”Översyn av vård- och omsorgspengen för
särskilt boende och särskilt boende demens”, daterad 2013-06-13.
I rapporten föreslås att vård- och omsorgspengen för särskilt boende och särskilt boende
demens ska delas upp i en fast del, en rörlig del och därtill en möjlighet till resultatutjämning.
Exakt vilka kostnadsposter som ska ingå i den fasta respektive rörliga delen framgår av
rapportens bilaga 1 och principer för resultatutjämning framgår av bilaga 2. Denna delvis nya
struktur kommer att leda till ökad förståelse för pengsystemet då det tydligt framgår vilka
kostnader verksamheterna kan påverka och vilka de inte kan påverka. Detta kommer i sin tur
bidra till en god ekonomisk hushållning.
Vad avser uppdragets andra punkt, att se över kriterierna för att få en plats på särskilt boende,
så saknar kommunen möjlighet att göra detta då kriterierna är fastställda i socialtjänstlagen. En
översyn av tillämpningen av lagen har inte bedömts nödvändig då ingen under 2012 fick avslag
på sin ansökan om plats på särskilt boende, varför anledning saknas att anta att kommunen
tillämpar en restriktiv tolkning av lagen.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2013-08-28, § 36, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen noterar rapporten. Kommunstyrelsen antar strukturen för ny vård- och
omsorgspeng för särskilt boende och särskilt boende demens enligt kapitel 6.3 i rapporten
”Översyn av vård- och omsorgspengen för särskilt boende och särskilt boende demens”, daterad
2013-06-13.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av strategisk utvecklare Anna Fritzheimer.
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Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-08-28, § 36
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-06-14
Rapporten ”Översyn av vård- och omsorgspengen för särskilt boende och särskilt boende
demens”, daterad 2013-06-13
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-12, § 156

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Pernilla Ekelund (FP), Anette Hallberg (S), Teddy
Nilsson (SD) och Agnetha Persson (C): Kommunstyrelsen noterar rapporten. Kommunstyrelsen
antar strukturen för ny vård- och omsorgspeng för särskilt boende och särskilt boende demens
enligt kapitel 6.3 i rapporten ”Översyn av vård- och omsorgspengen för särskilt boende och
särskilt boende demens”, daterad 2013-06-13.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, AAFR, JBN, LSN, MEKN, SEPN, CAKK)
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Dnr: 48-2013

§ 158 LOV – revidering av förfrågningsunderlag och översyn av
ersättningssystemet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ersättningsnivån för serviceinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara 345 kr
exkl. moms.
2. Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara 435 kr
exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
2011 infördes valfrihetssystem inom hemtjänsten i Svalövs kommun. De erfarenheter som har
vunnits sedan dess innebär att förfrågningsunderlaget behöver revideras och att
ersättningsnivåerna behöver höjas.
Vad avser förfrågningsunderlaget så är det endast på en punkt som förändringarna har betydelse
för brukarna. Enligt nu gällande förfrågningsunderlag ska utföraren, när den erhållit beställning
om serviceinsatser, kontakta brukaren inom 24 timmar. Förvaltningen föreslår att denna tid
ändras till 72 timmar. Övriga ändringar är redaktionella.
Vad avser ersättningsnivåerna så föreslår förvaltningen att de för serviceinsatser höjs från 290 kr
exkl. moms till 345 kr exkl. moms och för omvårdnadsinsatser från 380 kr exkl. moms till 435 kr
exkl. moms.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2013-08-28, § 37, följande beslut: Föreslagna ändringar i
förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28, exkl. bilagor, antas.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Ersättningsnivån för serviceinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara 345 kr exkl.
moms. Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 januari 2013 vara
435 kr exkl. moms.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av strategisk utvecklare Anna Fritzheimer.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-08-28, § 37
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1 - 5
Reviderat förfrågningsunderlag
Bilagor till förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlag där föreslagna ändringar är markerade

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S), Pernilla Ekelunds (FP), Ann Petterssons (M), Charlotte Wachtmeisters (M),
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Christer Laurells (C), Teddy Nilssons (SD) och Anette Hallbergs (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Ersättningsnivån för serviceinsatser ska från och med den 1 januari 2013
vara 345 kr exkl. moms. Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1
januari 2013 vara 435 kr exkl. moms.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, JBN, AAFR, MEKN, SEPN, CAKK)
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Dnr: 689-2013

§ 159 Remiss, Tid för undervisning - lärares arbete med
åtgärdsprogram
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens
eget.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har fått utredningen Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram
på remiss från utbildningsdepartementet. Utbildningschefen har skrivit ett yttrande över
utredningen där hon bland annat skriver att det är bra att lärares administrativa arbete ses över
och att förslaget innebär en minskning. Det är dock viktigt att elever och vårdnadshavare
informeras om att ett beslut endast är möjligt att överklaga om de begärt ett skriftligt
åtgärdsprogram.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-09-02, § 69, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Kerstin Lingebrant.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-09-02, § 69
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2013-08-26
Remiss, Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Annie Carlsson (S), Agnetha Persson (C) och Charlotte Wachtmeister
(M): Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens
eget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Utbildningsdepartementet
Kommunförvaltningen (KET, KALN)
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Dnr: 788-2013

§ 160 Remissyttrande – En ny ungdomspolitik
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun är mycket positiv till remisspromemorians förtydligande skrivningar om en
sektorsövergripande ungdomspolitik samt ett ökat samarbete mellan stat, kommun, landsting
och SKL.
2. Svalövs kommun delar även bedömningen om vikten av ett ökat ungdomsinflytande och är
positiv till remisspromemorians förslag i övrigt.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har som en av 150 remissinstanser beretts möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remisspromemoria ”En ny ungdomspolitik”. Målgruppen för
ungdomspolitiken är ungdomar mellan 13 och 25 år.
Ett nytt övergripande mål för ungdomspolitiken föreslås – att ungdomar ska ha makt att forma
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Övriga presenterade förslag rör i korthet att
alla insatser som berör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv, ungdomspolitiken ska vara
sektorsövergripande, samordning och uppföljning samt ett ökat samarbete.
Vid demokratiberedningens sammanträde 2013-09-09 fick ordföranden i uppdrag att, utifrån då
föreliggande förslagsskrivelse, ta fram ett remissyttrande med redaktionella ändringar där det
framkommer att beredningen även är positiv till remisspromemorians förslag i övrigt.
Demokratiberedningen föreslog 2013-09-09, § 21, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Svalövs kommun är mycket positiv till remisspromemorians förtydligande skrivningar om en
sektorsövergripande ungdomspolitik samt ett ökat samarbete mellan stat, kommun, landsting och
SKL. Svalövs kommun delar även bedömningen om vikten av ett ökat ungdomsinflytande och är
positiv till remisspromemorians förslag i övrigt.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens ordförandes förslag till yttrande till utbildningsdepartementet, daterat
2013-09-10
Demokratiberedningens protokoll 2013-09-09, § 21
Förslagsskrivelse, daterad 2013-09-03
Remisspromemoria En ny ungdomspolitik, daterad 2013-07-18
Remiss, daterad 2013-07-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): 1) Svalövs kommun är mycket positiv till remisspromemorians
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förtydligande skrivningar om en sektorsövergripande ungdomspolitik samt ett ökat samarbete
mellan stat, kommun, landsting och SKL. 2) Svalövs kommun delar även bedömningen om
vikten av ett ökat ungdomsinflytande och är positiv till remisspromemorians förslag i övrigt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Utbildningsdepartementet
Kommunförvaltningen (FKLT, CAKK)
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Dnr: 455-2007

§ 161 Policy för namngivning av gator i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Policy för namngivning av gator, parker och övriga allmänna platser i Svalövs kommun
antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för namngivning av gator, parker och
övriga allmänna platser i Svalövs kommun. Namngivningen beslutas enligt delegeringsordningen
av samhällsbyggnadsutskottet.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-09-18, § 129, föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Policy för gator, parker och övriga allmänna platser i
Svalövs kommun antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-09-18, § 129
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-09-04
Förslag till policy för gator, parker, och övriga allmänna platser i Svalövs kommun, daterad
2013-08-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Policy för namngivning av
gator, parker och övriga allmänna platser i Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunfullmäktige antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, SPN, MALN, HAHZ)
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Dnr: 927-2013

§ 162 Sammanträdestider 2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2014 följande dagar (kl 13.30): 13 januari, 10 februari,
17 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni, 11 augusti, 15 september, 13 oktober, 3 november (extra),
10 november och 1 december.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2014 följande dagar (kl. 14.00): 20 januari,
24 februari, 24 mars, 22 april (tisdag), 19 maj, 23 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober,
11 november (tisdag) och 15 december.
3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträder 2014 följande dagar (kl. 13.30):
22 januari, 5 mars, 26 mars, 30 april (fm), 21 maj, 25 juni, 20 augusti, 17 september,
15 oktober, 12 november och 3 december.
4. Kommunstyrelsens utbildningsutskott sammanträder 2014 följande dagar (kl. 13.30):
21 januari (tisdag), 17 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 16 juni, 18 augusti, 29 september,
27 oktober, 17 november och 8 december.
5. Vård- och omsorgsutskottet sammanträder 2014 följande dagar (kl. 13.30): 23 januari,
13 februari, 13 mars, 16 april (onsdag), 15 maj, 19 juni, 21 augusti, 11 september, 9 oktober,
6 november och 11 december.
6. Ordföranden i respektive organ äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om det
föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder under 2014 följande dagar (kl. 18.30): 27 januari,
24 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 3 november
(extra), 24 november och 15 december.
2. Demokratiberedningen sammanträder under 2014 följande dagar (kl 18.30): 3 februari,
3 mars, 7 april, 5 maj, 9 juni, 1 september, 6 oktober och 17 november.
3. Välfärdsberedningen och tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen sammanträder under
2014 följande dagar (kl. 18.30): 20 januari, 17 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 2 juni,
8 september, 9 oktober, 10 november och 1 december.
4. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete sammanträder under 2014 följande dagar:
20 mars, 22 maj, 16 oktober och 4 december.
5. Rådet för funktionshindrade och pensionärer sammanträder under 2014 följande dagar:
6 februari, 10 april, 25 september och 13 november.
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6. Ordföranden i respektive beredning äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att, om
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sina och utskottens sammanträdestider för 2013.
Kommunfullmäktige ska fatta beslut om sina och beredningarnas sammanträdestider för 2013.
I planeringen har hänsyn tagits till helgdagar samt planerade sammanträden för SVABO/SVALO,
bygg-, trafik- och räddningsnämnden, socialnämnden och i viss mån regionfullmäktige m.m.
Det noteras att möjligheterna att flytta, ställa in eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde
regleras i fullmäktiges arbetsordning.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ, MAP)
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Dnr: 913-2012

§ 163 Motion, ”Uppdatering av byggnadsvårdspremium”
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats avslås.
2. Motionens andra att-sats bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Eva Olofsson (C) har i en motion, daterad 2012-09-09, föreslagit att
byggnadsvårdspremiet ska byta namn till Byggnads- och trädgårdspris och delas ut från 2013,
samt att de kriterier som finns ska lyftas fram tydligare.
Motionen har av kommunstyrelsens ordförande, 2012-10-26, remitteras till bygg-, trafik- och
räddningsnämnden för yttrande.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden fattade 2013-08-28, § 27, följande beslut: Ordförandens
yttrande, daterat 2013-08-19, antas som bygg-, trafik- och räddningsnämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen. Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionens första att-sats avslås. Motionens andra attsats bifalles.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2013-08-28, § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 64
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionens första att-sats
avslås. 2) Motionens andra att-sats bifalles.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionens första att-sats bifalles.
2) Motionens andra att-sats bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters och Christer Laurells yrkanden avs
punkt 1), och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande avs punkt 2), och finner
att kommunstyrelsen antar det.
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Dnr: 3-2013

§ 164 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 2013-08-12,
daterad 2013-07-26.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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