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Dnr: -

§ 64 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Befolkningsutveckling i Svalövs kommun 2012,
Befolkningsutveckling år 2012 i Svalövs kommun per område och Flyttningar för Svalövs
kommun år 2012 (Dnr 294-2012), Prel befolkningsstatistik per 2013-01-31 (Dnr 288-2013) samt
Befolkningsprognos per planeringsområden i Svalövs kommun 2013-2015 (Dnr 244-2013).
B) Tjg ordf hälsade nya ersättaren Eva Olofsson och samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg
välkomna. Dahlberg presenterade sig.
C) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om avsiktsförklaring avs persontågstrafik på
Söderåsbanan (Dnr 428-2013).
D) Tjg ordförande Charlotte Wachtmeister (M) informerade om sammanträffande med Region
Skåne 2013-04-08 (”Skånesamtal”).

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: -

§ 65 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 2013-03-25
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-03-11
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-03-20
Protokoll från utbildningsutskottet 2013-03-04
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2013-03-06
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2013-04-03
Protokoll från AB SvalövsBostäder 2013-02-27
Protokoll från AB SvalövsLokaler 2013-02-27
Protokoll från LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 2013-02-15
Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordvästs sammanträde 2013-02-08

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 55-2013

§ 66 Avsägelser och val 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ersättare i kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott efter Johanna Hedin (C) utses
Eva Olofsson (C).

Sammanfattning av ärendet
Johanna Hedin (C) har i skrivelse daterad 2013-03-18 avsagt sig samtliga politiska uppdrag i
Svalövs kommun, d.v.s. uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i
krisledningsnämnden, ersättare i rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete, vice
ordförande i rådet för funktionshindrade och pensionärer, ersättare i socialnämnden samt
ersättare i vård- och omsorgsutskottet.
Avsägelsen godkändes av kommunfullmäktige 2013-03-25, § 36.
Kommunstyrelsen har att förrätta val av ersättare i vård- och omsorgsutskottet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 36
Johanna Hedins avsägelse, daterad 2013-03-18
Protokollet ska skickas till:
Eva Olofsson (C)
Kommunförvaltningen (SHG, MAN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 46-2013

§ 67 Årsredovisning 2012 för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen för år 2012 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige.
2. Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är tillfredsställande
indikerar detta att kommunens sammanvägda måluppfyllelse under verksamhetsåret 2012
har varit god. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att
bedömningen God ekonomisk hushållning uppfyllts.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för Svalövs kommun år 2012.
I årsredovisningen lämnas bl.a. förvaltnings- och verksamhetsberättelser för det föregående
året. Dessutom redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet
(resultaträkning), verksamhetens finansiering (finansieringsanalys) och den ekonomiska
ställningen vid årets slut (balansräkning).
Svalövs kommun redovisar ett överskott för 2012 på 13,7 mnkr medan budgeten låg på 9,0
mnkr. Motsvarande resultat för koncernen är 18,7 mnkr där samtliga tre delägda företag visar
överskott.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Årsredovisningen för år 2012 överlämnas till revisionen och
kommunfullmäktige. Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är
tillfredsställande indikerar detta att kommunens sammanvägda måluppfyllelse under
verksamhetsåret 2012 har varit god. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige att bedömningen God ekonomisk hushållning uppfyllts.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-04-15

Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 31-2013

§ 68 AB SvalövsBostäder - Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsBostäder. Det noteras att årsstämma kommer att
hållas 2013-05-27.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2012 med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB SvalövsBostäders
årsredovisning för år 2012 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 32-2013

§ 69 AB SvalövsLokaler - Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsLokaler. Det noteras att årsstämma kommer att
hållas 2013-05-27.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2012 med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB SvalövsLokalers
årsredovisning för år 2012 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: 33-2013

§ 70 LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.

Beslutsunderlag
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för 2012 med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisorerna
Bolagsstyrningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2012 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras
att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-04-15
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Dnr: 664-2012

§ 71 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB - Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2012 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB för år 2012.

Beslutsunderlag
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning med revisionsberättelse och
lekmannarevisorernas granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2012 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps
AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud och ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-04-15

Sida
13/35

Dnr: 38-2013

§ 72 Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
2.

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2012 noteras.
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2012 med revisionsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Söderåsens miljöförbunds
årsredovisning för år 2012 noteras. 2) Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-04-15

Dnr: 40-2013

§ 73 Skåne NordVäst - Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Skåne Nordväst för år 2012.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Skåne Nordväst för år 2012.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Årsredovisningen noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 1098-2012

§ 74 Förstärkning bemanning på särskilt boende med inriktning
demens samt bemanning biståndshandläggare
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet behandlas i samband med kompletteringsbudget I.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 juni 2012 antog Socialstyrelsen SOSFS 2012:12 Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda
boenden och den träder i kraft den 1 januari 2014. Föreskriften innebär, i förhållande till hur
biståndshandläggarna hittills arbetat, en utökning av antalet arbetsuppgifter. Bland annat ska det
i ett beslut om särskilt boende framgå vilka hemtjänstinsatser en person med demenssjukdom
har beviljats, biståndshandläggarna ska se till att det upprättas en genomförandeplan och de ska
regelbundet följa upp besluten om hemtjänstinsatser och att genomförandeplanerna följs. Detta
görs redan för beslut om hemtjänst i ordinärt boende men socialstyrelsens föreskrift innebär att
det nu ställs krav på att motsvarande ska gälla för beslut om särskilt boende.
Biståndshandläggarnas arbetssituation är ansträngd och kraven i SOSFS 2012:12 innebär en
sådan ökad arbetsbörda att ytterligare resurser behövs. Förvaltningen bedömer att en utökning
av biståndshandläggarna med 0,75 tjänst är tillräckligt, vilket innebär en kostnad på
350 000 kr/år.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2013-03-06, § 19, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen. Vidare föreslog man
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att budgeten för social omsorg från och
med 2013 utökas med 350 000 kr, motsvarande 0,75 biståndshandläggartjänst.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf socialchef Sven Holmberg.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-03-06, § 10
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-02-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M): Ärendet behandlas i samband med kompletteringsbudget I.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MEKN, SHG)
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Kommunstyrelsen
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Dnr: 30-2013

§ 75 Uppföljning per 2013-02-28
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt uppföljning per 2013-02-28.
Arbetsutskottet fattade 2013-03-25, § 27, följande beslut: Informationen noteras.
Det noteras att Kompletteringsbudget I kommer att behandlas i maj.

Beslutsunderlag
Uppföljning per 2013-02-28, daterad 2013-03-27
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 27

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 147-2013

§ 76 Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder
och förvaltningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. Kommunförvaltningen uppdras att genomföra åtgärder i enlighet med skrivelse från
ekonomichefen daterad 2013-03-13

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

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har genomfört (genom PwC) en granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och verksamheter.
Revisionsrapporten lyfter fram några punkter som enligt förvaltningen bör föranleda följande
åtgärder:
• Upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer och anvisningar måste uppdateras och därefter
regelbundet ses över.
• Ansvaret för de olika verksamheternas upphandlare bör förtydligas.
• Fler stickprovskontroller bör ske avseende avtalstrohet .
Arbetsutskottet föreslog 2013-03-25 kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Kommunförvaltningen
uppdras att genomföra åtgärder i enlighet med skrivelse från ekonomichefen daterad 2013-03-13
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 28
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-14
Revisionsrapport daterad 2013-01-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Lennart Pettersson (C): Kommunförvaltningens yttrande
antas som kommunstyrelsens eget. Kommunförvaltningen uppdras att genomföra åtgärder i
enlighet med skrivelse från ekonomichefen daterad 2013-03-13.
Charlotte Wachtmeisters (M) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-04-15

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
Revisionen
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Utdragsbestyrkande
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Dnr: 314-2011

§ 77 Uppdrag - Kommunalt kulturprogram ("kulturberedning")
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Den tillfälliga Beredningen för kommunalt kulturprogram mandattid avslutas per
2013-04-30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2011—04-18, § 70, följande beslut: Beredningens namn ska vara
Beredningen för kommunalt kulturprogram. Beredningens sammansättning, uppdrag, tidplan och
resurser fastställes i enlighet med förslaget.
Förslaget som antogs innebar följande:
”Beredningens sammansättning:
Beredningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i
kommunfullmäktige. Ersättaren föreslås tjänstgöra i det fall ordinarie ledamot meddelar
förhinder.
Tidplan:
Beredningens arbete är planerat att på 12 månader från det att beredningen påbörjat sitt arbete.
En delrapport kan lämpligen lämnas till kommunfullmäktige när beredningen finner det lämpligt.
Beredningens uppdrag:
1) Komma med förslag till kulturprogram för Svalövs kommun i syfte att utveckla kommunens
kulturliv. Förslaget utarbetas i nära samarbete med föreningar, studieförbund, bibliotek, skola,
förskola och ska involvera så många kulturutövare som möjligt i kommunen.
2) Prioritera kulturinsatser som riktas mot barn och ungdomar.
3) Kartlägga vilka lokaler som finns i kommunen för scenframträdanden, konserter,
föreläsningar, filmvisningar, konstutställningar mm.
4) Om tid, resurser och möjlighet för beredningen finns, diskutera och komma med förslag i
frågor som rör bevarandefrågor i kommunen.
5) Prioritera förslag till insatser och åtgärder i kulturprogrammet.
Resurser:
Beredningens tjänstemannastöd utgörs av chef välfärdsproduktionen, verksamhetschef
kultur/bibliotek och övriga tjänstemän. Den beräknade tidsåtgången för tjänstemannastödet
uppgår till cirka 20 procent.
Sammanträdesarvode och rätt till förlorad arbetsförtjänst enligt kommunens reglemente för
ersättning till förtroendevalda utgår för beredningens ledamöter. Inom ramen för kommunens
budget för politiska organisation avsätts budgetmedel för arvoden motsvarande 50 000 kronor
och utredningsmedel motsvarande 50 000 kronor som är till beredningens förfogande.”
Beredningen rapporterade av sitt uppdrag vid kommunfullmäktige 2013-01-28, § 2, och följande
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beslut fattades då: Information om förslag till kulturprogram för Svalövs kommun noteras och
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
Mot bakgrund av att uppdraget slutförts, kan den tillfälliga Beredningens för kommunalt
kulturprogram arbete formellt avslutas per 2013-04-30.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-04-08, § 34, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Den tillfälliga Beredningen för kommunalt kulturprograms mandattid avslutas
per 2013-04-30.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-04-08, § 34
Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och Beredningens för kommunalt kulturprogram
ordförande, daterad 2013-01-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Den tillfälliga Beredningen för kommunalt kulturprogram mandattid avslutas per 2013-04-30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Beredningen för kommunalt kulturprograms presidium
Kommunförvaltningen (MAN, KET, ATE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 280-2012

§ 78 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget om nattomsorg enligt ärendebeskrivningen godkänns.
2. Nattomsorg kommer i ett inledande skede att bedrivas som ett projekt.
3. Projektet nattomsorg utgår från barnets behov av kontinuitet och trygghet. Utvärdering ska
ske sex månader efter start.
4. Förvaltningen uppdras att ändra i den information om kommunens barnomsorg som
lämnas till allmänheten.

Sammanfattning av ärendet
Under ett antal år har föräldrar efterlyst omsorg på obekväm arbetstid. Allt fler arbetar på kvällar
och helger eller pendlar längre sträckor till och från sitt arbete. Därmed har behovet av omsorg
på obekväma tider ökat alltmer.
Ny lagstiftning anger att kommunerna ska sträva efter att erbjuda omsorg på obekväma tider och
även planera för detta. För att öka möjligheten för kommunerna att erbjuda nattomsorg föreslår
regeringen satsningar på 15,5 miljoner kronor under 2013 och 31 miljoner kronor per år under
2014–2016.
Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag som börjar gälla fr.o.m. den 1 januari
2013. Skolverket kommer att hantera ansökningar och utbetalning av statsbidraget enligt denna
förordning. En förutsättning för att få statsbidrag kommer vara att sådan omsorg erbjuds i en
omfattning om minst 30 timmar per barn och månad.
Kommunstyrelsen tog på sitt möte den 4 april 2011 beslut om att ge kommunförvaltningen i
uppdrag att utreda behovet. Utredningen visar att omsorgsbehovet gällande barnomsorg på
obekväm arbetstid är störst i kommundelarna Svalövs tätort samt i Teckomatorp.
Ett trettiotal familjer totalt har uttryckt behov i varierande omfattning under morgon, kvällar, helger
och nätter. Många av vårdnadshavarna har varierande schemabunden arbetstid. Övervägande
del som svarat i utredningen är vårdnadshavarpar med barn i åldern 2 till 6 år. Omsorgsbehovet
ligger i snitt på ca 15-20 timmar i veckan.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-04-04, § 19, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslaget
om nattomsorg enligt ärendebeskrivningen godkänns. Nattomsorg kommer i ett inledande skede
att bedrivas som ett projekt. Projektet nattomsorg utgår från barnets behov av kontinuitet och
trygghet. Utvärdering ska ske sex månader efter start. Förvaltningen uppdras att ändra i den
information om kommunens barnomsorg som lämnas till allmänheten.
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Kerstin Lingebrant.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-04-04, § 19
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-02-25
Projektrapporten ”Utredning av barnomsorg på obekväm arbetstid” daterad 2012-11-02
Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-04, § 62

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Annie Carlsson (S), Ingrid Ekström (SD),
Anette Hallberg (S), Karl-Erik Kruse (S), Olof Röstin (M) och Lennart Pettersson (C): 1)
Förslaget om nattomsorg enligt ärendebeskrivningen godkänns. 2) Nattomsorg kommer i ett
inledande skede att bedrivas som ett projekt. 3) Projektet nattomsorg utgår från barnets behov
av kontinuitet och trygghet. Utvärdering ska ske sex månader efter start. 4) Förvaltningen
uppdras att ändra i den information om kommunens barnomsorg som lämnas till allmänheten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, SEAG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 326-2013

§ 79 Resultatbalansering för särskilt boende, korttidsboende
samt hemvården i Vård och omsorg för resultat år 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende, korttidsboende och hemvården för
2012 fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna särskilt boende, korttidsboende samt hemvården, inom kommunal produktion
erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras
med system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till långsiktig
planering och inte endast fokus på det enskilda året. Detta ärende hanterar resultatöverföring
från 2012.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2013-04-03, § 18, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende,
korttidsboende och hemvården för 2012 fastställs enligt tabell. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf socialchef Sven Holmberg.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2013-04-03, § 18
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-04-03 (reviderad)
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-03-26
Bilaga, daterad 2013-03-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Lennart Petterssons (C) och Ingrid Ekströms
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt
boende, korttidsboende och hemvården för 2012 fastställs enligt tabell. 2) Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SHG, MEKN, MHE, MSJ, JBN, AAN)
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Dnr: 323-2013

§ 80 Förändrade kostpriser och framtida uppräkning enligt index
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras ta fram riktlinjer för vem som får nyttja
kostverksamhetens tjänster.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. De nya kostpriserna antas och gäller från den 1 maj 2013.
2. Kosttaxan ska följa utveckling för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår
2012) och räknas upp årligen med start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPIförändring ska ingen prisjustering ske.
3. Priser som regleras enligt index ska gälla från och med den 1 januari varje nytt år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till en ny prislista för kostverksamheten. Förslaget,
samt nuvarande priser redovisas i en bilaga till förslagsskrivelsen, daterad 2013-03-19. Inom
social omsorg, grundskola och gymnasium gäller separata tecknade avtal och priser som
regleras där berörs därmed inte av föreslagna prisförändringar.
Förvaltningen föreslår också i sin förslagsskrivelse att priserna framöver bör justeras årligen i
enlighet med utvecklingen för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår 2012) med
start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska inte någon justering ske.
Priser som regleras enligt index föreslås gälla från och med den 1 januari varje nytt år.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-03-20, § 56, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: De nya kostpriserna antas och gäller från den 1 maj
2013. Kosttaxan ska följa utveckling för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår
2012) och räknas upp årligen med start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPIförändring ska ingen prisjustering ske. Priser som regleras enligt index ska gälla från och med
den 1 januari varje nytt år.
Det noteras att priserna inte avser brukare inom Vård och omsorg.

Beslutsunderlag
Bilaga, reviderad version, inkommen 2013-04-15
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-03-20, § 56
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-03-19 (inkl bilaga)
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (S) och Lennart Petterssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) De nya kostpriserna antas och gäller från den 1 maj 2013. 2) Kosttaxan
ska följa utveckling för konsumentprisindex (oktober månads indextal, basår 2012) och räknas
upp årligen med start från och med år 2014. Vid eventuell negativ KPI-förändring ska ingen
prisjustering ske. 3) Priser som regleras enligt index ska gälla från och med den 1 januari varje
nytt år.
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S) och Lennart Pettersson (C): Kommunstyrelsens
arbetsutskott uppdras ta fram riktlinjer för vem som får nyttja kostverksamhetens tjänster.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, CWN, EMTO, AAN)
Ajournering 15.00 – 15.15
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Dnr: 565-2012

§ 81 Bantorget i Teckomatorp
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsutskottet, alternativt dess ordförande eller vid dennes frånvaro, dess
vice ordförande, bemyndigas fatta beslut om värderingsgrunder i förfrågningsunderlag
samt fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal för investeringsobjektet Bantorget,
Teckomatorp förutsatt att vinnande anbud ryms inom beslutad total budget för projektet.
Projektet sker i samarbete med Skånetrafiken där utgångspunkten är att kostnaderna ska
delas lika mellan parterna.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet informerades, 2012-05-23, § 63, och 2012-06-20 § 74,
om den planerade ombyggnationen av Bantorget i Teckomatorp. Vectura har fått i uppdrag att
projektera området.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet tog 2012-12-11, § 143, beslut om finansiering av
ombyggnationen av Bantorget. Den totala finansieringen sker till 50 % från Svalövs kommun och
50 % från Skånetrafiken.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag för ombyggnad av Bantorget som presenteras i
förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-03-06 och illustrationen, daterad 2013-03-04.
Ombyggnationen beräknas kunna påbörjas under hösten 2013.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2013-03-20, § 40, följande beslut: Förslag till inriktning av
ombyggnad av Bantorget i Teckomatorp enligt illustration daterad 2013-03-04 godkännes.
Förvaltningen får i uppdrag att ställa ut illustrationen för information till allmänheten.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen bemyndiga samhällsbyggnadsutskottet, alternativt
dess ordförande eller vid dennes frånvaro, dess vice ordförande, fatta tilldelningsbeslut och
underteckna avtal för investeringsobjektet Bantorget, Teckomatorp förutsatt att vinnande anbud
ryms inom beslutad total budget för projektet. Projektet sker i samarbete med Skånetrafiken där
utgångspunkten är att kostnaderna ska delas lika mellan parterna.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse i ärendet av exploateringsingenjör Martina Larsson.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-03-20, § 40
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-03-06
Illustration, daterad 2013-03-04
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S) och Lennart Pettersson (C):
Samhällsbyggnadsutskottet, alternativt dess ordförande eller vid dennes frånvaro, dess vice
ordförande, bemyndigas fatta beslut om värderingsgrunder i förfrågningsunderlag samt fatta
tilldelningsbeslut och underteckna avtal för investeringsobjektet Bantorget, Teckomatorp förutsatt
att vinnande anbud ryms inom beslutad total budget för projektet. Projektet sker i samarbete med
Skånetrafiken där utgångspunkten är att kostnaderna ska delas lika mellan parterna.

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

Justerare
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Dnr: 1020-2011

§ 82 Strategi för vatten och avlopp på landsbygd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom det den kompletterande skrivelsen som sin egen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
2. Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.

Sammanfattning av ärendet
Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp (NSVA) har i samarbete med Söderåsens miljöförbund och
kommunen arbetat fram ett förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd för att utreda
hur vatten- och avloppsfrågor på landsbygden ska hanteras på bästa sätt i framtiden samt
möjligheter till en successiv utbyggnad av kommunalt VA på landsbygden.
Förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd har redovisats för tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet som då (2012-01-31, § 5) beslutade att ge förvaltningen i uppdrag
att ge allmänheten möjlighet att bl.a. på öppna informationsmöten lämna synpunkter på förslaget
till strategi för vatten och avlopp på landsbygd.
Allmänheten har informerats via kommunens hemsida, i dagspress samt vid två
informationsträffar.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-05-23, § 59, att skicka förslag till
strategi för vatten och avlopp på landsbygd för yttrande till samtliga partier representerade i
kommunfullmäktige senast 2012-09-30.
Yttranden har inkommit från (C) och (KD) samt från Söderåsens Miljöförbund. Dessa redovisas i
en skrivelse, daterad 2013-01-09, följt av förvaltningens kommentarer.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-01-16 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-02-11, § 29, kommunfullmäktige fatta följande beslut: Strategi
för vatten och avlopp på landsbygd antas.
Kommunfullmäktige fattade, genom s k minoritetsåterremiss, 2013-02-25, § 28, följande beslut:
Ärendet återremitteras då det krävs en fördjupad och kompletterande utredning med bra
kartmaterial som visar på möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet.
Nu föreligger kompletterande skrivelse i ärendet från kommunstyrelsens ordförande och
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samhällsbyggnadsutskottets ordförande, daterad 2013-04-02.

Beslutsunderlag
Kompletterande skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsutskottets
ordförande, daterad 2013-04-02
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25, § 28
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 29
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-01-16, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-01-09
Redogörelse för inkomna remissynpunkter, daterad 2013-01-07
Förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd
Yttrande från Söderåsens Miljöförbund, daterat 2012-12-10
Yttrande från (C), inkommet 2012-10-01
Yttrande från (KD), inkommet 2012-09-28
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-10-25, § 116,
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-23, § 59
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-05-02, § 43
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-29, § 32
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-01-31, § 5
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-11-16, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) och Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Strategi för vatten och avlopp på landsbygd antas.
Charlotte Wachtmeister (M) och Karl-Erik Kruse (S): Kommunstyrelsen ställer sig bakom det den
kompletterande skrivelsen som sin egen.
Lennart Petterssons (C): förslag till beslut i kommunfullmäktige: Strategi för vatten och avlopp på
landsbygd godkänns med följande tillägg och ändringar:
• Information om anslutning till det kommunala VA-nätet ska gå ut till samtliga som inte är
anslutna till detsamma.
• Så många intresserade som möjligt ska få erbjudande om att ansluta sig till det
kommunala avloppsnätet. Näst bästa lösning är någon form av
gemensamhetsanläggning. I sista hand ska enskilda anläggningar förordas.
• Så många intresserade som möjligt ska få erbjudande om att ansluta sig till det
kommunala vattennätet.
• Det krävs en fördjupad och kompletterande utredning med bra kartmaterial som visar på
möjligheterna till anslutning till det kommunala VA-nätet.
• Investeringar och anslutningar ska vara genomförda 2015.
• Särtaxa ska tas ut när kostnaderna överstiger 50% av den normala anläggningsavgiften.
• För att hålla nere kostnaderna och höja standarden på boende utanför kommunens
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större tätorter, är det av största vikt att investeringar i vatten och avlopp och bredband
följs åt. Samordningen av investeringarna ska alltså vara mycket högt prioriterade.
Karl-Erik Kruse (S): Avslag på Lennart Petterssons (C) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande avs beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Lennart Petterssons tilläggsyrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår dem.

Icke deltagande i beslut
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) deltar ej i kommunstyrelsens beslut avs den
kompletterande skrivelsen i ärendet.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)
Centerpartiet (protokoll och remissredogörelse)
Kristdemokraterna (protokoll och remissredogörelse)
NSVA
Söderåsens miljöförbund (protokoll och remissredogörelse)
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Dnr: 952-2012

§ 83 Förändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet
Landskrona-Svalöv, Finsam
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till förbundsordning godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Två förändringar föreslås i den nya förbundsordningen för Finsam utifrån att styrelsen för Finsam
ska kunna fatta beslut även om en ledamot är frånvarande samt att förtroendevalda revisorer ska
ha rätt till ersättning för sina uppdrag.
1. 6 § ”Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är närvarande” ändras till ”Styrelsen är
beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande”.
2. 17 § Ersättning till ledamöter och ersättare ändras till ”Ersättning till ledamöter, ersättare och
revisor . Samt tillägg under 17 § Förtroendevalda revisorer har rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Även
mötesarvode samt reseersättning ska utgå. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv tillämpar
Landskrona stads arvodesnivå”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-03-25, § 29, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget till förbundsordning godkänns.
Vid sammanträdet lämnade tf socialchef Sven Holmberg en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 29
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-15
Förslag till förbundsordning
Nuvarande förbundsordning, daterad 2009-03-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Karl-Erik Kruses (S), Annie Carlssons (S), Lennart Petterssons (C),
Ingrid Ekströms (SD), Torbjörn Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Olof Röstins (M), Agnetha
Perssons (C), Anette Hallbergs (S) och Thomas Löfgrens (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Förslaget till förbundsordning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam
Revisionen
Kommunförvaltningen (SHG)
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Dnr: 8-2013

§ 84 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning
av ej besvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § i kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska de motioner som inte beretts färdigt redovisas
i april varje år till fullmäktige.
Det noteras att motionen "Elevdatorer på Linåkerskolan" hade beretts längre än ett år, men
besvarades på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-03-25
Arbetsutskottet föreslog 2013-03-25, § 30, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-25, § 30
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters förslag till beslut i
kommunfullmäktige.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, HAHZ)
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Dnr: 8-2013

§ 85 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 2013-03-11,
daterad 2013-04-04
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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