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Dnr: -

§ 131 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Prel befolkningsstatistik per 2014-06-30 och
Befolkningsförändringar första halvåret 2014 (Dnr 382-2014).
b) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om Regional utvecklingsstrategi för Skåne,
slutversion (Dnr 82-2014).
c) Ledamoten Karl-Erik Kruse informerar om Aktuella rättsprocesser kring Bolmen och
Bolmentunneln (Dnr 946-2014).
d) Socialchef Susanne Rosenström informerar om Förstudie om lagstiftningen för särskilda
persontransporter - Rapport 2014:7 (Dnr 260-2007).
e) Kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister, kommunchef Fredrik
Löfqvist och utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om kommunledningsresa till Umeå
2014-06-25 – 27 och vänortsbesök i Kedainiai 2014-08-08 – 10.

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enl ovan
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 132 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 2014-08-25
Protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-08-19
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-08-18
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2014-08-21
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2014-08-14
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsBostäder 2014-08-27
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsLokaler 2014-08-27
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 700-2014

§ 133 Löneväxling till pension samt alternativ KAP-KL
(Överenskommelse om kollektivavtalad pension för kommuner och
landsting)
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen föreslår i en skrivelse två förändringar som rör medarbetarnas pensioner.
Den första förändringen handlar om löneväxling till pension. Samtliga tillsvidareanställda föreslås
få möjlighet att löneväxla till pension via ett eventuellt överenskommet månatligt
bruttolöneavdrag. Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och
behålla kompetenta medarbetare. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen.
Den andra förändringen gäller alternativ KAP-KL. Det innebär att den förmånsbestämda
ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga
pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Erbjudandet omfattar kommunchef, sektorschefer och verksamhetschef med funktionsansvar
samt annan anställd i särskilt fall. Förändringen ska vara kostnadsneutral för kommunen.
Arbetsutskottet föreslog 2014-06-16, § 50, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunchefen får i uppdrag att vid lämpligt tillfälle införa löneväxling samt alternativ KAP-KL i
kommunen. Detta under förutsättning att införandet är kostnadsneutralt för kommunen.
Kommunstyrelsens fattade 2014-08-11, § 117, följande beslut: Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av Krister Bergström, KPA.

Beslutsunderlag
Information från KPA avs alternativ KAP-KL
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 117
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-16, § 50
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)
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Dnr: 24-2014

§ 134 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning,
reglemente för revisorerna i Svalövs kommun samt bestämmelser
om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningens förslag till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning antas
att gälla från och med den 15 oktober 2014.
2. Demokratiberedningens förslag till ändringar av reglementet för revisorerna i Svalövs
kommun antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.
3. Demokratiberedningens förslag till ändringar av bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning behöver revideras med anledning av vissa förändringar i
kommunallagen (1991:900), KL från och med den 1 februari 2014. Förändringen i 5 kap. 5 § KL
innebär att mandatperioden för ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds den 15 oktober i
stället för den 1 november valåret.
Av 5 kap. 6 § KL framgår att fullmäktiges ordförande tillsammans med en eller flera vice
ordförande utgör fullmäktiges presidium. Presidiet är därmed, till skillnad från tidigare, ett
kommunalrättsligt organ och kan i egenskap av presidium ges särskilda uppgifter. Vilka
arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet specificeras inte närmare i kommunallagen, däremot
är det obligatoriskt för fullmäktige att besluta om fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter
(5 kap 64 § KL). Nu gällande reglemente har med anledning av ovanstående arbetats om, där
två nya paragrafer (§§ 5 – 6) anger Presidiets uppgifter och ansvar samt Ordförandes uppgifter
och ansvar.
Slutligen har vissa följdändringar gjorts i fullmäktiges arbetsordning med anledning av aktuellt
förslag om att framgent endast tillsätta tillfälliga fullmäktigeberedningar.
För att klargöra ärendegången vid revisionens avlämnande av rapporter till fullmäktige och de
som granskas har 19 § i Reglementet för revisorerna i Svalövs kommun kompletteras.
Fullmäktiges ledamöter ska få ta del av rapporten så snart denna är klar. I praktiken innebär
detta att rapporten tas upp på fullmäktiges sammanträde och noteras under Anmälningsärenden
för att sedan beredas enligt gängse rutiner och slutligen tas upp till kommunfullmäktige för
behandling. I det fall revisorerna vid avlämnandet av en rapport önskar skriftlig återkoppling från
granskat organ ställs denna begäran både till fullmäktiges presidium och till det granskade
organet.
För att underlätta den löpande dialogen mellan fullmäktige och revisorerna ses en ökad närvaro
av revisorerna på fullmäktiges sammanträden som önskvärd. Revisorernas reglemente har
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därav kompletterats där det i 20 § framgår att det är önskvärt att representant(er) från revisionen
närvarar vid fullmäktiges sammanträden. Revisor som avser att närvara vid fullmäktiges
sammanträde anmäler sin närvaro till fullmäktiges presidium innan sammanträdet påbörjas.
Samtidigt föreslås en komplettering i 6 § i Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda där närvarande revisor ges rätt till ersättning vid kommunfullmäktiges
sammanträde med motsvarande belopp som ej tjänstgörande ersättare.
Demokratiberedningen beslutade på sitt sammanträde 2014-09-01, § 32, att:
1. Föreslagna ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns.
2. Föreslagna ändringar av reglementet för revisorerna i Svalövs kommun godkänns.
3. Föreslagna ändringar av bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda
godkänns.
Demokratiberedningen föreslog samtidigt kommunfullmäktige att:
1. Demokratiberedningens förslag till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning antas att
gälla från och med den 15 oktober 2014.
2. Demokratiberedningens förslag till ändringar av reglementet för revisorerna i Svalövs kommun
antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.
3. Demokratiberedningens förslag till ändringar av bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll 2014-09-01, § 32
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-08-19
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Reglementet för revisorerna i Svalövs kommun
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Ingrid Ekströms (SD), Torbjörn Ekelunds
(FP) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Demokratiberedningens förslag till ändringar av kommunfullmäktiges arbetsordning antas att gälla från och
med den 15 oktober 2014. 2) Demokratiberedningens förslag till ändringar av reglementet för
revisorerna i Svalövs kommun antas att gälla från och med den 15 oktober 2014. 3)
Demokratiberedningens förslag till ändringar av bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, FKLT, BRG, KALN)
Revisionen
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Dnr: 20-2014

§ 135 Nytt reglemente för kommunalt partistöd med anledning av
nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningens förslag till nytt reglemente för partistöd, daterat 2014-09-01,
antas att gälla från och med den 15 oktober 2014 och ersätter tidigare bestämmelser om
partistöd (kommunfullmäktiges beslut 2006-04-24, § 55).

Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 infördes nya bestämmelser i kommunallagen (1991:900), KL, avseende
kommunalt partistöd. Förändringarna ska gälla från och med den 15 oktober 2014, det vill säga
från mandatperioden 2014-2018. Fram till dess gäller de äldre reglerna. För att de nya reglerna
om lokalt partistöd ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta vissa lokala regler för
partistödet. Tillsammans blir den nya lagstiftningen och de lokala reglerna en helhet.
Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun
bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå
av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt
parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening
som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de nya
reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat
bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för
sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast per
den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska
dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet
har använts.
Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får - i de i förväg
antagna reglerna för partistöd - besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte lämnar
in en redovisning respektive en granskningsrapport i tid.
I det nu föreslagna reglementet för kommunalt partistöd finns två alternativa skrivningar
avseende 4 § Redovisning och granskning. I det första alternativet kvarstår de nuvarande
bestämmelserna om att partierna ska lämna in protokoll från årsmöte och revisionsberättelse
men med tillägget att de ska lämnas in tillsammans med den skriftliga redovisningen och
granskarens rapport. I det andra alternativet har de nu gällande bestämmelserna om att
partierna ska lämna in protokoll från årsmöte och revisionsberättelse utgått.
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Demokratiberedningen beslutade på sitt sammanträde 2014-09-01 § 33 att:
Förslag till nytt reglemente för kommunalt partistöd i enlighet med alternativ 1 antas.
Demokratiberedningen föreslog samtidigt kommunfullmäktige att:
Demokratiberedningens förslag till nytt reglemente för partistöd, daterat 2014-09-01, antas att
gälla från och med den 15 oktober 2014 och ersätter tidigare bestämmelser om partistöd
(kommunfullmäktiges beslut 2006-04-24, § 55).
Det noteras att den nya bestämmelsen om redovisning av ändamål gäller fr o m ansökan om
partistöd för år 2016, d v s när ansökan ges in med årsmötesprotokoll och revisionsberättelse
avs år 2015.

Beslutsunderlag
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, daterad 2014-09-01
Demokratiberedningens protokoll 2014-09-01 § 33
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-08-25
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, utkast daterat 2014-08-25
Reglemente avs partistöd för Svalövs kommun, kommunfullmäktige 2006-04-24, § 55

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruses (S), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Eva Olofssons (C),
Lennart Petterssons (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Demokratiberedningens förslag till nytt reglemente för partistöd, daterat 2014-09-01, antas att
gälla från och med den 15 oktober 2014 och ersätter tidigare bestämmelser om partistöd
(kommunfullmäktiges beslut 2006-04-24, § 55).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, FKLT, BRG, KALN)
Revisionen

Ajournering 14.50 – 15.05
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Dnr: 678-2014

§ 136 Remiss SOU 2014:21 "Bredband för Sverige in i framtiden"
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande översänds till regeringskansliet som kommunens eget.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har fått Remiss SOU 2014:21 "Bredband för Sverige in i framtiden" för
yttrande, senast 2014-09-30.
Kommunförvaltningen har haft underhandskontakter med SKL och föreliggande förslag till
yttrande bygger på SKL´s yttrande.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2014-09-01
Remiss SOU 2014:21 "Bredband för Sverige in i framtiden"

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (C), Ingrid Ekström (SD), Krister Olsson (S) och
Thomas Löfgren (M): Föreliggande förslag till yttrande översänds till regeringskansliet som
kommunens eget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Regeringskansliet
SKL
Kommunförvaltningen (MSDG, FKLT, MAN)
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Dnr: 940-2014

§ 137 Arbetskläder inom vård och omsorg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Arbetskläder införs inom vård och omsorg med 600 kr per anställd/år, totalt avsätts
120 000 kr i budget för arbetskläder fr.o.m. 2015 och framåt. Beloppet ska beaktas i samband
med kommunens budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Resistenta bakterier för befintlig antibiotika ökar stadigt. Allt fler vårdtagare rör sig frekvent
mellan sjukvården och vård och omsorg inom kommunen. Det innebär en ökad risk för
smittöverföring och ett större krav på anställda i kommunen att följa Socialstyrelsens basala
hygienföreskrifter SOSFS 2007:19 och Arbetsmiljöverkets föreskrift om skyddsutrustning AFS
2005:1.
Inom vård och omsorg har det upptäckts att en vårdtagare är smittad av Meticillinresistenta
Staphylococcus aureus (MRSA). MRSA tillhör allmänfarliga sjukdomar som regleras i
smittskyddslagstiftningen, vilket innebär att man måste göra en smittskyddsanmälan och
smittspårning. Vårdtagare som smittats av MRSA medför en ökad sjuklighet och dödlighet men
också en ökad kostnad för vården. Det har visat att det är kostnadseffektivt att ha strikta rutiner
där ex. arbetskläder och basala hygienföreskrifter följs.
Idag använder arbetstagarna till viss del sina privata kläder och det finns ingen budget avsatt till
arbetskläder inom vård och omsorg. Det har köpts in bussaronger vid något tillfälle när det
funnits utrymme i budgeten.
För att arbetstagarna ska ges möjlighet att få de rätta förutsättningarna att sköta sitt arbete
professionellt och vårdtagarna känna sig trygga har arbetskläder köpts in till berörda
arbetstagare som utför insatser hos vårdtagare med MRSA, efter begäran från Smittskydd
Skåne. Det är 30 arbetstagare som får två set med byxa och bussarong var till en kostnad av ca
14 000 kr.
För att förebygga risken för smittspridning föreslås att arbetskläder införs till de 200 anställda
inom vård och omsorg med 600 kr per person/år till en total kostnad på 120 000 kr fr.o.m. 2015
och framåt.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-08-21, § 40, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Arbetskläder införs inom vård och omsorg med 600 kr
per anställd/år, totalt avsätts 120 000 kr i budget för arbetskläder fr.o.m. 2015 och framåt.
Beloppet ska beaktas i samband med kommunens budgetarbete.
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Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av socialchef Susanne Rosenström.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-08-21, § 40
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-08-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Olof Röstins (M), Ingrid Ekströms (SD), Annelie
Perssons (S), Lennart Petterssons (C), och Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Arbetskläder införs inom vård och omsorg med 600 kr per anställd/år, totalt
avsätts 120 000 kr i budget för arbetskläder fr.o.m. 2015 och framåt. Beloppet ska beaktas i
samband med kommunens budgetarbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, JBN, MEKN, GMAD, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Sida
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Dnr: 264-2002

§ 138 Lokala miljömål för Svalövs kommun 2009-2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningen av lokala miljömål för Svalövs kommun 2009-2015 godkänns.
2. De mål som kvarstår att arbeta med är
- ”Väljer endast miljöfordon vid inköp eller leasing av fordon”,
- ”Senast 2010 skall samtliga kommunala grundvattentäkter ha ett vattenskyddsområde samt
föreskrifter.”,
- ”Senast 2010 skall redovisas den totala påverkan av fosforföreningar i våra sjöar och
vattendrag samt en plan för hur påverkan kan minskas med 15 procent mellan 2011-2015.”,
- ”Senast 2013 skall kommunen ha utrett kontroll och/eller saneringsbehov av samtliga gamla
nedlagda kommunala deponier.”,
- ”Senast 2011 skall kommunen ha kartlagt bullersituationen i samtliga sex tätorter samt
arbetat fram en plan för bullerdämpande åtgärder i enlighet med nationella och regionala
mål.”,
- ”Senast 2015 ha kartlagt bullerfria områden.” samt
- ”Arbeta för att tysta områden bevaras”.
Dessa mål förs över till den strategiska budgeten för fortsatt uppföljning m.m.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2009-04-27, § 54, lokala miljömål för Svalövs kommun 2009-2015.
För de egna utarbetade lokala miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår endast ett
mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna strategiska budgets
planperiod. Ev. nya miljömål kommer framöver processas likt övriga fullmäktigemål.
Förvaltningen bör därför få i uppdrag att göra en slutredovisning måluppfyllelse av Svalövs
kommuns miljömål 2009-2015. Slutredovisningen bör lämnas till kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-18, § 91, följande: Förvaltningen uppdras att till
utskottets sammanträde i augusti göra en slutredovisning av måluppfyllelse av Svalövs
kommuns miljömål 2009-2015. Mål som kvarstår att arbeta med ska arbetas in i budget.
Kommunförvaltningen har sammanställt en slutredovisning.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-08-19, § 98, följande beslut: Kommunförvaltningen
uppdras att utreda hur man i fortsättningen ska arbeta med att genomföra och uppnå de
nationella miljökvalitetsmålen.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Sida
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1. Redovisningen av lokala miljömål för Svalövs kommun 2009-2015 godkänns.
2. De mål som kvarstår att arbeta med är
- ”Väljer endast miljöfordon vid inköp eller leasing av fordon”,
- ”Senast 2010 skall samtliga kommunala grundvattentäkter ha ett vattenskyddsområde samt
föreskrifter.”,
- ”Senast 2010 skall redovisas den totala påverkan av fosforföreningar i våra sjöar och
vattendrag samt en plan för hur påverkan kan minskas med 15 procent mellan 2011-2015.”,
- ”Senast 2013 skall kommunen ha utrett kontroll och/eller saneringsbehov av samtliga gamla
nedlagda kommunala deponier.”,
- ”Senast 2011 skall kommunen ha kartlagt bullersituationen i samtliga sex tätorter samt
arbetat fram en plan för bullerdämpande åtgärder i enlighet med nationella och regionala
mål.”,
- ”Senast 2015 ha kartlagt bullerfria områden.” samt
- ”Arbeta för att tysta områden bevaras”.
Dessa mål förs över till den strategiska budgeten för fortsatt uppföljning m.m.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-08-19, § 54
Förvaltningens slutredovisning, daterad 2014-08-08
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-06-18, § 91
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-04-27, § 54

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) och Birgitta Jönssons (S) m fl förslag till beslut i
kommunfullmäktige:
1. Redovisningen av lokala miljömål för Svalövs kommun 2009-2015 godkänns.
2. De mål som kvarstår att arbeta med är
- ”Väljer endast miljöfordon vid inköp eller leasing av fordon”,
- ”Senast 2010 skall samtliga kommunala grundvattentäkter ha ett vattenskyddsområde samt
föreskrifter.”,
- ”Senast 2010 skall redovisas den totala påverkan av fosforföreningar i våra sjöar och
vattendrag samt en plan för hur påverkan kan minskas med 15 procent mellan 2011-2015.”,
- ”Senast 2013 skall kommunen ha utrett kontroll och/eller saneringsbehov av samtliga gamla
nedlagda kommunala deponier.”,
- ”Senast 2011 skall kommunen ha kartlagt bullersituationen i samtliga sex tätorter samt
arbetat fram en plan för bullerdämpande åtgärder i enlighet med nationella och regionala
mål.”,
- ”Senast 2015 ha kartlagt bullerfria områden.” samt
- ”Arbeta för att tysta områden bevaras”.
Dessa mål förs över till den strategiska budgeten för fortsatt uppföljning m.m.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunfullmäktige antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, CLG, JBN, EMTO, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Sida
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Dnr: 734-2014

§ 139 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande, inför slutlig
sammanställning av gemensamt yttrande för Skåne Nordväst.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna slutligt yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har skickat förslag till trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 till kommunen för
synpunkter senast 2014-09-30.
Region Skåne har beslutat att årligen revidera det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Inga
större förändringar planeras jämfört med det befintliga programmet för 2015 men Region Skåne
ser ändå att det kan finnas skäl till uppdateringar, justeringar och kompletteringar.
Kommunen kommer att bjudas in till samråd/dialogmöten senare i höst.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2014-08-19, § 104, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Efter samhällsbyggnadsutskottets sammanträde har ett yttrande tagits fram av utskottets
presidium.

Beslutsunderlag
Yttrande Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016, daterat 2014-08-25
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-08-19, § 104
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016, inkommet 2014-06-12.
Skåne Nordvästs yttrande över 2014 års trafikförsörjningsprogram, inkommet 2013-09-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD) och Olof Röstin (M):
1) Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande, inför slutlig
sammanställning av gemensamt yttrande för Skåne Nordväst. 2) Kommunstyrelsens ordförande
bemyndigas underteckna slutligt yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG, TAM)
Skåne Nordväst

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Sida
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Dnr: KS 967-2014, BTRN 146-2014

§ 140 Avgift för felaktigt utlöst automatiska brandlarm
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avgiften för felaktigt utlösta automatiskt brandlarm fastställs till 5 500 kr per utryckning.
2. Tilläggsavgift på 2 000 kr per påbörjad ny timme debiteras om uppdraget tar längre tid än
en timme från det att larmet inkom.
3. Bygg-, trafik- och räddningsnämnden bemyndigas att indexreglera avgift och tilläggsavgift
för felaktigt utlösta automatiska brandlarm med personalkostnadsindex i oktober månad vart
år med start 2015.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2008-08-25, § 90, att fastställa avgiften för utryckningar p.g.a.
felaktigt utlösta automatiska brandlarm till 5 000 kr per utryckning. Taxan har inte indexreglerats.
Kommunförvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2014-06-03 att avgiften höjs till 5 500 kr, som
kompensation för den uteblivna indexregleringen. Förvaltningen föreslår också att en
tilläggsavgift på 2 000 kr utgår per påbörjad timme om räddningstjänsten inte kunnat återgå till
brandstationen inom en timme från den tidpunkten larmet inkom. Genom införandet av en
tilläggsavgift vill förvaltningen bl.a. höja medvetandegraden/ansvarstagandet för
räddningstjänstens behov av att snabbt kunna komma i kontakt med anläggningsskötaren för
den aktuella fastigheten.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2014-08-27, § 58, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Avgiften för felaktigt utlösta automatiskt brandlarm
fastställs till 5 500 kr per utryckning. 2) Tilläggsavgift på 2 000 kr per påbörjad ny timme
debiteras om uppdraget tar längre tid än en timme från det att larmet inkom. 3) Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden bemyndigas att indexreglera avgift och tilläggsavgift för felaktigt utlösta
automatiska brandlarm med personalkostnadsindex i oktober månad vart år med start 2015.
Nämnden fattade vidare följande beslut: Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
bemyndigas räddningschefen att indexreglera avgift och tilläggsavgift för felaktigt utlösta
automatiska brandlarm med personalkostnadsindex i oktober månad vart år med start 2015.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2014-08-27, § 58
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-06-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-08-25, § 90

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Ingrid Ekströms (SD) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Avgiften för felaktigt utlösta automatiskt brandlarm fastställs till 5 500 kr
per utryckning. 2) Tilläggsavgift på 2 000 kr per påbörjad ny timme debiteras om uppdraget tar
längre tid än en timme från det att larmet inkom. 3) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
bemyndigas att indexreglera avgift och tilläggsavgift för felaktigt utlösta automatiska brandlarm
med personalkostnadsindex i oktober månad vart år med start 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Sida
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Dnr: 831-2014

§ 141 Remiss Kvalitet i äldreboende
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun tillstyrker förslaget, enligt bifogad svarsblankett, till ”Svensk standard Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i
ordinärt och särskilt boende”.

Sammanfattning av ärendet
Swedish Standards Institute, SIS, har formulerat ett förslag till Svensk Standard avseende
Kvalitet i äldreomsorgen. Standarden anger krav på levererade tjänster till äldre med omfattande
biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende och syftar till att säkerställa en god och
säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov.
Standarden är avsedd att användas vid kvalitetssäkring och utveckling av levererade tjänster
samt utgöra underlag vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, upphandling, utbildning
tillsyn och certifiering.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-08-21, § 39, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Svalövs kommun tillstyrker förslaget, enligt bifogad svarsblankett, till ”Svensk standard - Kvalitet i
omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och
särskilt boende”.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-08-21, § 39
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-08-20, inkl. svarsblankett
Remissdokument Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med
omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Remiss Kvalitet i äldreboende från Swedish Standards Institute

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Svalövs kommun
tillstyrker förslaget, enligt bifogad svarsblankett, till ”Svensk standard - Kvalitet i omsorg, service,
omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Protokollet ska skickas till:
Swedish Standards Institute
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, AAFR)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15
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Dnr: 712-2014

§ 142 Angående donation av skulpturpark till Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till skötselplan för skulpturerna godkänns
2. Frågan om tilläggsanslag för ändamålet tas upp i samband med behandlingen av budget
2015, plan 2016 – 2017, under hösten 2014.

Sammanfattning av ärendet
John-Ove Hansson har muntligen erbjudit Svalövs kommun en donation om ett antal skulpturer
av Robert Harding att placeras vid Svalövsjön. John-Ove Hansson har under 40 år drivit gården
Munkatorp i Svalövs kommun. De senaste 20 åren har han varit bosatt i Marbella i Spanien och
drivit ett galleri. Både John-Oves hustru och dotter vilar i Minneslunden i Svalöv.
Utbildningsutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet har fått information om donationen och
båda utskotten har ställt sig positiva.
Förvaltningen har undersökt möjligheten att placera skulpturerna vis Svalövssjön. Ett undantag
är att förvaltningen fått uppdraget att arrendera ut en del av Svalövs Norra 16:6 för bangolf.
Bedömningen är att dessa två går att samordna.
Donationen består av ett antal skulpturer, transport till Svalöv samt att donator, konstnär och
representanter för Svalövs kommun väljer platser för konstverken. Svalövs kommun åtar sig att
stå för fundament, underhåll och skötselplan.
Färdigställande av skulpturparken ska enligt önskan från donatorn ske under hösten 2014 och
invigas i samband med Kulturfestligheter i Svalöv omkring den 25 oktober.
Kostnadsberäkning är ännu inte gjord. Under augusti och september planeras information om
donation och placering.
Utbildningsutskottet noterade 2014-06-16, § 39, information i ärendet.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-06-18, § 89, följande beslut: Utskottet ser positivt på en
skulpturpark så som föreslagits. Förvaltningen uppdras att utreda ärendet vidare.
Kommunstyrelsen fattade 2014-08-11, § 126, följande beslut: 1) Donationen från John-Ove
Hansson och placeringen vid Svalövssjön godkänns. 2) Samlingen kallas Svalövs skulpturpark.
3) Förvaltningen uppdras att fortsätta planering av skulpturparken tillsammans med donator och
konstnär samt 4) Förvaltningen uppdras att återkomma med slutligt förslag till placering på
kommunstyrelsens sammanträde i september.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, daterad 2014-09-01, med bilagt
förslag till skötselplan
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 126
Tjänsteskrivelse från utbildningschef Kerstin Lingebrant, daterad 2014-07-28
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-06-19, § 89
Utbildningsutskottets protokoll 2014-06-16, § 39
Skrivelse från John-Ove Hansson, daterad 2014-06-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): 1) Föreliggande förslag till skötselplan för skulpturerna godkänns
2) Frågan om tilläggsanslag för ändamålet tas upp i samband med behandlingen av budget
2015, plan 2016 – 2017, under hösten 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, ETVN, MSDG, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15
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Dnr: 167-2014

§ 143 Motion, Ung Företagsamhet på Svalöfs gymnasium
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till svaret från utbildningsutskottet avslås motionen.

Reservationer
Lennart Pettersson (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart
Petterssons m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat en motion som rör Ung företagsamhet på
Svalöfs gymnasium.
Motionärerna föreslår att Svalövs kommun ska utreda förutsättningarna för att bedriva Ung
Företagsamhet på Svalöfs Gymnasium med målsättning att starta verksamheten senast till Ht
2015.
Utbildningschefen har i en skrivelse beskrivit hur utbildningen rörande företagande
utövas i gymnasieskolan idag. Av svaret framgår att man redan jobbar målinriktat
med entreprenörskap och företagsekonomi. Metoderna för denna utbildning väljs av
rektor och lärare.
Utbildningsutskottets ordförande har svarat på motionen. I svaret skriver han bland annat att
med hänvisning till utbildningschefens nulägesbeskrivning, tillsammans med samtal med
verksamhetsansvariga, bedömer majoriteten att Svalöfs gymnasium redan i nuläget genomför
utbildning inom området. Det av Centerpartiet föreslagna konceptet ”Ung företagsamhet” är känt
på skolan och det står rektor och lärare fritt att välja detta koncept som grund för sin
undervisning om man finner att detta passar i det övriga pedagogiska arbetet som genomförs.
Utbildningsutskottet fattade 2014-08-18, § 50, följande beslut: Ordförandes svar antas som
utbildningsutskottets eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till svaret från utbildningsutskottet avslås motionen.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2014-08-18, § 50
Yttrande från utbildningsutskottets ordförande, daterat 2014-08-07
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-14
Remittering av motion, daterad 2014-03-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 21

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15
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Motion från Fredrik Jönsson (C) och Christer Laurell (C), inkommen 2014-02-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Med
hänvisning till svaret från utbildningsutskottet avslås motionen.
Lennart Petterssons (C) och Eva Olofssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till
motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl och Lennart Petterssons m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Torbjörn Ekelunds m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15
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Dnr: 1051-2014

§ 144 Revidering av bestämmelser om närvarorätt för
förtroendevald (insynsplats) enligt kommunallagen 4 kap 23 §
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagna ändringar av bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)
antas att gälla från och med den 15 oktober 2014.
2. Insynsplats/insynsplats ersättare i bygg- trafik och räddningsnämnden samt
BT-Kemi efterbehandling upphör vid nuvarande mandatperiods utgång, det vill säga från
och med den 1 januari 2015.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2014, § 96, att demokratiberedningens förslag till
politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018, daterad 2014-08-11 antas. Samtidigt
beslutades att lämna uppdrag till kommunstyrelsen att revidera övriga berörda reglementen och
kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Nu aktuell revidering av bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) sker mot
bakgrund av ovan nämnda beslut som innebär att insynsplats inrättas i kommunstyrelsen och
dess utskott samtidigt som insynsplats i bygg- trafik och räddningsnämnden samt BT-Kemi
efterbehandling utgår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-09-10
Förslag till reviderade bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) enligt
kommunallagen 4 kap 23 §
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-25, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreslagna ändringar av
bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplats) antas att gälla från och med den
15 oktober 2014. 2) Insynsplats/insynsplats ersättare i bygg- trafik och räddningsnämnden samt
BT-Kemi efterbehandling upphör vid nuvarande mandatperiods utgång, det vill säga från och
med den 1 januari 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, MAN, FKLT, BRG, KALN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-15

Dnr: 11-2014

§ 145 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 2014-09-15,
daterad 2014-09-04.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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