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Dnr: -

§ 88 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Polisområdeschef Patric Heimbrand, Nordvästra Skånes polisområde, informerar om planerat
försök med ambulerande station/husbil.
b) Rektor Helene Rosengren, lärare Gertrud och elev Olga Vestergård, informerar om projektet
Högre måluppfyllelse på Linåkerskolan.
c) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Prel befolkningsstatistik per 2015-02-28 (Dnr 4662015).
d) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal
gällande konsumentrådgivning, 1:a kvartalet 2015 (Dnr 656-2015).

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

§ 89 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 arbetsutskottet 2015-04-27
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2015-04-21
Protokoll från utbildningsutskottet 2015-04-20
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2015-04-16
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder 2015-04-15
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsLokaler 2015-04-15
Protokoll från styrelsen Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 2015-02-23
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2015-04-14

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 38-2015

§ 90 Val
Kommunstyrelsens beslut
1.Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr: 75-2015

§ 91 NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB - Årsredovisning
2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2014 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB.
Det noteras att bolagsstämma kommer att hållas 2015-05-22, varför beslut om instruktion till
ombudet får fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för 2014 med
revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid
ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: NSVA Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2014 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem.
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Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Landskrona kommun
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)
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Dnr: 76-2015

§ 92 Sydvatten AB - Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sydvatten AB:s årsredovisning för år 2014 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Sydvatten AB.
Det noteras att bolagsstämma kommer att hållas 2015-06-05.

Beslutsunderlag
Sydvatten AB:s årsredovisning för 2014 med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Sydvatten AB:s årsredovisning för år 2014 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
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Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)
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Dnr: 77-2015

§ 93 KommunAssurans Syd Försäkrings AB - Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2014 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för KommunAssurans Syd Försäkrings AB.
Det noteras att bolagsstämma avhölls 2015-05-07.

Beslutsunderlag
KommunAssurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för 2014 med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
KommunAssurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2014 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
KommunAssurans Syd Försäkrings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 78-2015

§ 94 Kommuninvest ek för och Kommuninvest i Sverige AB Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2014 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Kommuninvest ek för och Kommuninvest i Sverige AB.
Det noteras att förenings- och bolagsstämmor avhölls 2015-04-10.

Beslutsunderlag
Kommuninvests ek för och Kommuninvest i Sverige AB:s årsredovisning för 2014 med
revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2014 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommuninvest ek för
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 80-2015

§ 95 Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
2.

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2014 noteras.
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2014.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2014 med revisionsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i i kommunfullmäktige:
1) Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2014 noteras. 2) Direktionen för Söderåsens
miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare
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Dnr: 82-2015

§ 96 Kommunalförbundet Medelpunkten - Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2014 noteras.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten med revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2014.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2014 noteras. 2) Direktionen för
Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SERM, FKLT, JBN)

Justerare
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Dnr: 83-2015

§ 97 Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund - Årsredovisning
2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år 2014 noteras.
2. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund. Förbundet är
formellt under avveckling.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund 2014 med
revisionsberättelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år 2014
noteras. 2) Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Landskrona kommun
Kävlinge kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 561-2015

§ 98 Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2014 noteras.
2. Direktionen för förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2014.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2014

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2014 noteras. 2)
Direktionen för förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun
Kommunförvaltningen (JBN, SHG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-05-11

Sida
17/34

Dnr: 85-2015

§ 99 Skåne NordVäst – årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Skåne NordVästs årsredovisning för år 2014 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Skåne NordVäst.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Skåne NordVäst

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Skåne NordVästs årsredovisning för år 2014
noteras.

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

Justerare
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Dnr: 431-2004

§ 100 Kvalitetsgarantier (tjänstegarantier)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av övrigt kvalitetsarbete och synpunktshantering avslutas
kvalitetsgarantierna.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetsgarantierna var ett initiativ att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva för medborgaren vad
denne kan förvänta sig av de olika tjänster som kommunen erbjuder/tillhandahåller. Genom att
förtydliga tjänsterna, d.v.s. ge garantier, kan större förväntansuppfyllelse uppnås och därmed kan
medborgaren bli mera nöjd med tjänsten/servicen. Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-19,
§ 264, bl.a. att då föreliggande förslag till kvalitetsgarantier godkännes, att gälla från och med
2006-04-01. Projektet bedrevs tillsammans med Alingsås och Marks kommuner med hjälp av en
extern projektledare. Styrgruppen avvecklades genom ett beslut i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2006-02-28, § 28. Arbetet med kvalitetsgarantierna övergick då i kommunens
verksamheter.
Under åren har övrigt kvalitetsarbete utvecklats, garantier har arbetats in i övriga styrdokument
och ett system för synpunktshantering har införts. Garantierna har därmed blivit obsoleta.
Eftersom garantierna infördes genom ett beslut i kommunfullmäktige, är det för tydlighetens skull
viktigt att upphäva dem genom ett beslut.
Arbetsutskottet föreslog 2015-04-27, § 48, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Mot bakgrund av övrigt kvalitetsarbete och synpunktshantering avslutas
kvalitetsgarantierna.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-27, § 48
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen 2015-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Mot
bakgrund av övrigt kvalitetsarbete och synpunktshantering avslutas kvalitetsgarantierna.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (Ledningsgruppen)
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Dnr: 618-2015

§ 101 Intern kontrollplan 2015
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till plan för intern kontroll 2015, enligt specifikation i bilaga 1-7, antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en ny policy för intern kontroll, som ligger till
grund för arbetet. I denna tydliggjordes bl.a. ansvarsbiten. En annan viktig förändring var krav på
tydlig och transparent riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är
underlag för beslut om vilka internkontrollmoment, som ska genomföras under det kommande
året. De internkontrollmoment som sedan väljs är de som uppnår en bestämd risknivå.
Kommunchef har utsett ekonomichef som huvudansvarig för utvecklingen av det interna
kontrollarbetet i kommunen. Förvaltningen har valt att engagera representanter för alla
verksamheter i arbetet för att få en bra bredd och kunskap. Detta har skett via Team Risk och
säkerhet. Denna grupp har diskuterat erfarenheterna från uppföljningen av intern kontroll 2014 i
detta nya förslag för 2015.
Förvaltningen menar att den har lyckats utveckla arbetssättet med intern kontroll betydligt, men
det finns några förbättringsområden, framför allt att få fram en förutsättningslös övergripande
diskussion kring vilka betydande risker en kommun ställs inför. Den diskussionen kan sedan leda
till att andra kontrollmoment lyfts fram.
Jämfört med 2014 har följande internkontrollmoment tillkommit
Bilaga 2: Lönerapportering
Bilaga 4: Ekonomiskt bistånd
Bilaga 4: Delegationsbeslut
Jämfört med 2014 har följande internkontrollmoment tagits bort:
Bilaga 2: Ekonomisystem
Arbetsutskottets föreslog 2015-04-27, § 44, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslag till
plan för intern kontroll 2015, enligt specifikation i bilaga 1-7, antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-27, § 44
Förslagsskrivelse från förvaltningen daterad 2015-04-03, inklusive bilagor

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Förslag till plan för intern kontroll 2015, enligt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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specifikation i bilaga 1-7, antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-05-11
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Dnr: 619-2015

§ 102 Ansökan om utökad ramborgen för AB SvalövsBostäder bl a
med anledning av nybyggnation av SABO Kombohus, Södra Svalöv
34:79
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Befintlig ramborgen för AB SvalövsBostäder utökas från 220 till 300 mnkr.

Sammanfattning av ärendet
Ramborgen till AB SvalövsBostäder behöver höjas beroende på pågående nybyggnation i
Svalöv samt som en följd av bolagets Ägardirektiv om att öka nyproduktionen av
hyreslägenheter. Höjning bör ske från 220 till 300 mnkr.
Arbetsutskottet föreslog 2015-04-27, § 45, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Befintlig ramborgen för AB SvalövsBostäder utökas från 220 till 300 mnkr.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-27, § 45
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-04-15
Bilaga protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder 2015-02-25
Skrivelse från AB SvalövsBostäder, daterad 2015-03-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Ann Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Befintlig ramborgen för AB SvalövsBostäder utökas från
220 till 300 mnkr.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
AB SvalövsBostäder

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-05-11
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Dnr: 448-2015

§ 103 Uppföljning av revisionens granskning av gymnasieskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

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

Sammanfattning av ärendet
Under 2012 genomförde revisionen i Svalövs kommun en granskning inom dåvarande
gymnasieutskott. PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av
denna granskning. I den sammanfattande bedömningen framgår att revisorerna anser att
huvudmannen för Svalövs kommuns gymnasieverksamhet har åtgärdat flertalet av de brister
som granskningen 2012 konstaterade.
Utbildningschefen har yttrat sig över uppföljningen.
Utbildningsutskottet föreslog 2015-04-20, § 33, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2015-04-20, § 33
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2015-04-08
Rapport från PWC, mars 2015
Skrivelse från revisorerna i Svalöv, daterad 2015-03-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S), Teddy
Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD): Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Krister Olssons (S), Teddy
Nilssons (SD) och Anders Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Revisionens
rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-05-11

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr: 204-2014

§ 104 Regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med
uppdrag att stödja kunskapsutveckling
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Svalövs
kommun godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.
3. Kostnaden fördelas så att socialnämndens verksamheter står för 1/3 och vård- och
omsorgsutskottets verksamheter för 2/3 av den totala kostnaden per år.

Sammanfattning av ärendet
I december 2013 skickade Kommunförbundet Skåne ut ett förslag på remiss till samtliga
kommuner i Skåne. Förslaget omfattade en beskrivning av en regional utvecklingsenhet för hela
socialtjänsten i Skåne avseende all verksamhet inom individ och familj samt vård och omsorg (i
fortsättningen benämnt socialtjänsten) med uppdrag att fortsätta stödja kunskapsutveckling och
understödja arbetet mot en evidensbaserad praktik. Syftet med att bilda en regional
utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne är att långsiktigt kunna säkra en hållbar struktur i
Skåne för att kunna fortsätta bistå och stödja kommunerna gällande utvecklingsfrågor. Den
regionala utvecklingsenhetens insatser ska ses som ett komplement till kommunernas egna
resurser för utvecklingsarbete.
26 kommuner svarade på remissen. Ett nytt förslag om en regional utvecklingsenhet som tog
hänsyn till synpunkter i remissvaren presenterades 2014-08-26. Kommunförbundet Skånes
styrelse beslutade 2014-10-03 att ställa sig bakom förslaget det nya förslaget och att skicka det
vidare till kommunerna.
Nu aktuellt förslag till överenskommelse om deltagande och finansiering formuleras i ett avtal
mellan respektive kommun och Kommunförbundet Skåne som löper under tre år, fr.o.m. januari
2016. Avtalet omfattar uppdragsbeskrivning, beskrivning av styrning och ledning samt hur
uppföljning och utvärdering ska genomföras under avtalstiden. I avtalet beskrivs
kostnaden/kommun och år motsvarande en grundsumma på 50 000 kronor/kommun samt
4 kronor/kommuninvånare.
För Svalövs kommun blir kostnaden knappt 104 tkr per år. Kostnaden föreslås delas så att
socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för 2/3.
Kommunerna behöver senast 2015-05-31 meddela Kommunförbundet Skåne om de vill delta i
den regionala utvecklingsenheten.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-04-16, § 28, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Föreliggande förslag till samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Svalövs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.
3) Kostnaden fördelas så att socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för 2/3
av den totala kostnaden per år.
Socialnämnden fattade 2015-04-29, § 71, beslut: 1) Socialnämnden godkänner föreliggande
förslag till samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och Svalövs kommun. 2)
Kostnaden fördelas så att socialnämnden står för 1/3 och vård- och omsorgsutskottet för 2/3 av
den totala kostnaden per år.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2015-04-29, § 71
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-04-16, § 28
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-04-09
Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande samt kostnadsuppgift och avtalsförslag, daterat
2015-03-27
Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling, daterat 2014-12-01
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-03-13, § 14
Socialnämndens protokoll 2014-03-25, § 30
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-21
Förslag till remissvar, daterat 2014-02-21
Förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja
kunskapsutveckling, daterat 2013-11-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Anneli Persson (S), Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (S), Linda Lindberg (SD) och Krister
Olsson (S):1) Föreliggande förslag till samverkansavtal mellan Kommunförbundet Skåne och
Svalövs kommun godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
avtalet. 3). Kostnaden fördelas så att socialnämndens verksamheter står för 1/3 och vård- och
omsorgsutskottets verksamheter för 2/3 av den totala kostnaden per år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anneli Perssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Skåne (tillsammans med protokoll från socialnämnden)
Kommunförvaltningen (SERM, BALL, SEPN, CAKK, AAJN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 606-2014

§ 105 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för täkt av
kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna
Billinge 1:1 m.fl., Eslövs m.fl. kommuner
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Sammanfattning av ärendet
Svenska Kaolin AB har ansökt om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till täkt för brytning av
kaolinråvara och behandling genom anrikningsverk. Huvuddelen av verksamhetsområdet ligger
inom Eslövs och Klippans kommuner men i direkt anslutning till Svalövs kommun och Jällabjär.
Svalövs kommun har begärt kompletteringar av inkommen ansökan avseende bedömning av
Natura-2000 samt säkerheten i förhållande till vattenförsörjningen via Bolmenledningen.
Skriftliga synpunkter med anledning av ansökan med kompletteringar och miljökonsekvensbeskrivning skall vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2015-05-29.
En tidigare ansökan avslogs av Länsstyrelsen 2010. Under prövningen av denna yrkade
kommunen på att ansökan skulle avvisas. I gällande översiktsplan samt i utställd plan är
kommunens ståndpunkt att prioritera riksintresse för naturvård framför riksintresse för
mineralbrytning.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, daterat 2015-04-24.
Ansökan med kompletteringar och miljökonsekvensbeskrivning omfattar ca 700 sidor och finns
att ta del av på förvaltningen.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av strategisk utredare Thomas Arnström.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-04-21, § 47
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2015-04-28
Meddelande om Svenska Kaolins AB:s ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd enligt
9 och 11 kap miljöbalken till täkt för brytning av kaolinråvara, daterat 2015-03-31
Mål nr M 1180-14, nu fråga om komplettering av ansökan, täkt av kaolinråvara,
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-06-18, § 92
Yttrande över kompletteringsremiss, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för täkt av
kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna Billinge 1:1 m.fl., Eslövs m.fl.
kommuner, 2015-05-26
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 69
Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för täkt av kaolinråvara samt bortledande av
grundvatten på fastigheterna Billinge 1:1 m.fl., Eslövs m.fl. kommuner, daterad 2014-04-22

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (S), Charlotta Eldh (MP), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson
(SD), Linda Lindberg (SD), Torbjörn Ekelund (FP) och Anders Nilsson (SD): Föreliggande förslag
till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Mark- och miljödomstolen (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (TAM, MSDG, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-05-11
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Dnr: KS 604-2005, BTRN 59-2015

§ 106 Uppräkning av Skåne–Blekinge brandbefälsförenings prislista
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Skåne-Blekinge brandbefälsförenings prislista för 2015 fastställs att gälla fr.o.m.
2015-06-01.
2. Bygg-, trafik- och räddningsnämnden bemyndigas att fortsättningsvis årligen fastställa
Skåne-Blekinge brandbefäls prislista.

Sammanfattning av ärendet
Varje år utger Skåne-Blekinge brandbefälsförening en uppräknad prislista för varor och tjänster.
Tanken är att man med utgångspunkt från denna bland annat ska kunna samordna
räddningstjänsternas debitering. Prislistan har sedan ett tjugotal år legat till grund för vissa
avgifter inom räddningstjänsten i Svalövs kommun.
Prislistan reglerar bland annat mellankommunala avgifter enligt upprättat avtal om gränslös
samverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne, och avgifter för mindre vanligt förekommande
tjänster som t.ex. uthyrning av slang. Samtliga priser i listan är exklusive moms.
Kommunförvaltningen har konstaterat att delegationen av beslutsfattandet bör förtydligas.
Förvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige fastställer prislistan för 2015 och samtidigt
delegerar till bygg-, trafik- och räddningsnämnden att fortsättningsvis årligen fastställa prislistan.
Det noteras att taxor för de vanligast förekommande uppgifterna inom räddningstjänsten regleras
i separata, av kommunfullmäktige fastställda, taxor såsom tillsynstaxa, taxa för sotning och
brandskyddskontroll m.fl. Skåne-Blekinges prislista ska gälla där avtal med samverkansparter
saknas.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2015-04-09, § 44, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Skåne-Blekinge brandbefälsförenings prislista för
2015 fastställs att gälla fr.o.m. 2015-06-01. 2) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden bemyndigas
att fortsättningsvis årligen fastställa Skåne-Blekinge brandbefäls prislista.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2015-04-09, § 44
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-03-23
Prislista, inkommen 2015-02-23

Förslag på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Birgitta Jönssons (S), Anders Nilssons (SD) och Fredrik Jönssons (C)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Skåne-Blekinge brandbefälsförenings prislista för 2015
fastställs att gälla fr.o.m. 2015-06-01. 2) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden bemyndigas att
fortsättningsvis årligen fastställa Skåne-Blekinge brandbefäls prislista.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 579-2015

§ 107 Problem med felparkerade fordon – förslag att anlita
parkeringsbolag
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att anlita ett parkeringsbolag för att komma tillrätta med problemet
med felparkerade fordon.
2. Verksamheten med anlitande av parkeringsbolag ska följas upp ett år efter
verksamhetsstart, både avseende effekt i samhället och avseende ekonomi.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tar varje vecka emot anmälningar och klagomål om fordon (bilar,
husvagnar, lastfordon) som står parkerade längre tid, ibland månader, på samma ställe. Regeln
om 24-timmars parkering respekteras inte. Dessa fordon står t ex i vändzoner, på villagator eller
parkeringsplatser. Det råder en ganska omfattande problematik om man ser till antalet
anmälningar som inkommer (2-3 st i veckan). I dagsläget kan trafikfarligt parkerade fordon
avgiftsbeläggas av polisen, men knappa resurser innebär att det i praktiken aldrig sker.
I en del fall handlar det om övergivna skrotbilar. Kommunen använder i dessa fall Sydpark för att
ta hand om skrotbilar till en kostnad av ca 1800 kr per fordon/ärende. Det är tyvärr inte möjligt att
hantera fordon som är inregistrerade och parkerar felaktigt på detta sätt.
För att komma tillrätta med problemet kan ett parkeringsbolag för övervakning anlitas för att mot
en timersättning köra runt och förelägga felparkeringsavgifter på alla dessa felparkerade bilar.
Kommunförvaltningen har fått en kostnadsuppgift för detta om ca 280-380 kr/tim.
Felparkeringsavgifter tillfaller kommunen och dessa bör balansera ut kostnaden för kontrollerna
eller t o m generera ett överskott. Förslagsvis kan parkeringsbolaget anlitas 2 dagar i veckan på
halvtid, fördelat på alla orter i kommunen. Detta kommer med tiden att få invånarna att lite bättre
respektera parkeringsförbud och regler.
Förslaget innebär inte att parkeringsplatser ska avgiftsbeläggas, utan syftar endast till att tillse att
regler efterföljs.
I det fall kommunstyrelsen ställer sig positivt till principbeslut enligt förslaget hanteras
upphandling och avtalstecknande med entreprenör inom ramen för förvaltningens ordinarie
delegation.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-04-21, § 49, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Förvaltningen uppdras att anlita ett parkeringsbolag för att komma tillrätta med problemet med
felparkerade fordon.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-04-21, § 49
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-04-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Krister Olsson
(S), Eva Olofsson (C), Anneli Persson (S), Ann Pettersson (M) och Birgitta Jönsson (S): 1)
Förvaltningen uppdras att anlita ett parkeringsbolag för att komma tillrätta med problemet med
felparkerade fordon. 2) Verksamheten med anlitande av parkeringsbolag ska följas upp ett år
efter verksamhetsstart, både avseende effekt i samhället och avseende ekonomi.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, RNON, BRG, AEKL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-05-11

Sida
33/34

Dnr: 623-2015

§ 108 Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till reviderad delegeringsordning antas att gälla fr.o.m. 2015-05-12.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2013-10-14 § 155 i uppdrag till kommunförvaltningen att 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.
Kommunförvaltningen har nu inarbetat beslutet i kommunstyrelsens delegeringsordning.
Arbetsutskottet föreslog 2015-04-27, § 46, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslag till
reviderad delegeringsordning antas att gälla fr.o.m. 2015-05-12.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-04-27, § 46
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-14 § 155

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD) och Teddy
Nilsson (SD): Förslag till reviderad delegeringsordning antas att gälla fr.o.m. 2015-05-12.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, KET, MAN, KALN, JAON)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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2015-05-11
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Dnr: 110-2015

§ 109 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 2015-05-11,
daterad 2015-04-29.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

