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Dnr: -

§ 131 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare medges ersättning för förlorad arbetsinkomst
vid Näringslivsdagarna 2013-10-11.

Sammanfattning av ärendet
A) Stationsbefäl Rickard Gartér informerar om aktuella frågor inom polismyndigheten; såsom
bemanning av polisstationen i Svalöv.
B) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om :
- Återbetalning av sjukförsäkringspremier AGS – Kompletteringsbudget III. Det noteras att ett
extra kommunstyrelsesammanträde prel planeras avhållas 2013-09-23, kl 17.30
- Preliminär befolkningsstatistik per 2013-06-30 (Dnr 288-2013)
- Befolkningsförändringar första halvåret 2013 för Svalövs kommun (Dnr 288-2013)
C) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
- Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande konsumentrådgivning, andra kvartalet
2013 (Dnr 472-2013)
D) Kommunstyrelsens förste vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M) informerar om Region
Skånes arbete ”Tankar om Skåne 2030”. Ytterligare information om projektet kan läsas och
hämtas här: http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Regional-utvecklingsstrategi-forSkane/Tankar-om-Skane-2030/
E) Utbildningschef Kerstin Lingebrant informerar om att en höjning av programpriserna under
löpande år inte kunnat godkännas av övriga kommuner.
F) Turism- och näringslivschef Leif Wennerberg informerar om näringslivsdagarna i Skåne
NordVästs regi.
G) Strategisk utvecklare Thomas Arnström informerar om vänortsbesök 19 – 22 september i
samband med företagsmässan samt planerat ungdomsutbyte.

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

§ 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 2013-08-19
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-21
Protokoll från utbildningsutskottet 2013-08-07
Protokoll från Söderåsens miljöförbund 2013-08-20
Minnesanteckningar från sammanträde med ledningsgruppen för Söderåstrafiken 2013-04-23

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 39-2013

§ 133 Samordningsförbundet Finsam Landskrona - Svalöv Årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2012 noteras.
2. Direktionen för förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2012

Beslutsunderlag
Årsredovisning för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv 2012

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Årsredovisningen för samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
2012 noteras. Direktionen för förbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun
Kommunförvaltningen (JBN, SHG)
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Dnr: 973-2012

§ 134 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per 31 december 2012
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden. Dessa medel
ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga
likviditetsmässiga påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. I
kommunens bokslut för 2012 finns en bokförd intäkt från kapitalförvaltningen med 1,4 mnkr,
vilket följer de redovisningsprinciper som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-19, § 64, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 64
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-09

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr: 763-2013

§ 135 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per 30 juni 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden. Dessa medel
ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga
likviditetsmässiga påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. I
kommunens uppföljning per 30 juni 2013 finns en bokförd intäkt från kapitalförvaltningen med 0,6
mnkr, vilket följer de redovisningsprinciper som gäller för verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-19, § 65, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 64
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-15

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr: 863-2013

§ 136 Tilläggsanslag löneökningar för avtal per 1 april 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Tilläggsanslag 2013 med 6 705 300 kr för ökade lönekostnader 2013 fördelas till de olika
verksamheterna och nämnderna enligt tabell. Beloppet finansieras med 5 223 000 kr ur
Centralt anslag för löneökningar samt med 1 482 300 kr ur Strategisk reserv.

Sammanfattning av ärendet
Alla kostnader för löneökningar under 2013 har budgeterats centralt för utfördelning till
verksamheterna när löneförhandlingarna är klara. Löneförhandlingen per 1 april 2013 är nu klar.
Verksamheterna kan därmed kompenseras för de ökade kostnaderna enligt nedanstående
förteckning.

Verksamhet
Verksamheter under
kommunstyrelsen
Politisk organisation
Förvaltningsledning
Fritid
Kultur
Förskola
Grundskola
Socialnämnd
Individ och familjeomsorg
Arbetsmarknad
Vård o omsorg
LSS
Gator och vägar
Park och natur

Byggnads och räddningsnämnd
Byggnads och räddningsnämnd
Bo och Bygg
Räddningstjänsten
BT-Kemi
Revision
Överförmyndare
Summa

Justerare

Summa kr
2013

112 500
414 100
29 500
126 800
1 057 700
1 778 400
5 300
391 700
101 200
1 628 800
773 000
15 000
13 800
4 800
92 300
129 700
4 500
3 800
22 400
6 705 300
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2013-08-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Tilläggsanslag 2013 med 6 705 300 kr för ökade lönekostnader 2013
fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell. Beloppet finansieras med
5 223 000 kr ur Centralt anslag för löneökningar samt med 1 482 300 kr ur Strategisk reserv.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 862-2013

§ 137 Kompletteringsbudget II
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anslaget för grundskola 2013 höjs med 4 100 tkr för höjd skolpeng årskurs F-9.
2. Anslaget till fritidsverksamheten 2013 höjs med 166 tkr för aktivitetshus Södra Svalöv 16:1,
f d Persbo.
3. Anslaget för överförmyndare 2013 höjs med 75 tkr för extra personalresurs.
4. Anslaget för individ- och familjeomsorg höjs med 144 tkr för särskilt boende, socialpsykiatri.
5. Finansiering sker ur strategisk reserv med 4 485 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Detta ärende samlar upp några ärenden för att möjliggöra ett samlat beslut och prioritering.
Kompletteringsbudget II 2013 föreslås bl a en höjning av skolpengen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2013-09-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M),
Thomas Löfgren (M) och Ingrid Ekström (SD): 1. Anslaget för grundskola 2013 höjs med 4 100
tkr för höjd skolpeng årskurs F-9. 2. Anslaget till fritidsverksamheten 2013 höjs med 166 tkr för
aktivitetshus Södra Svalöv 16:1, f d Persbo. 3. Anslaget för överförmyndare 2013 höjs med 75 tkr
för extra personalresurs. 4. Anslaget för individ- och familjeomsorg höjs med 144 tkr för särskilt
boende, socialpsykiatri. 5. Finansiering sker ur strategisk reserv med 4 485 tkr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 757-2013

§ 138 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner antas att gälla fr.o.m. 1
oktober 2013.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till Reglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner.
Det gamla reglementet gäller fr.o.m. 2006 och behöver därför uppdateras. Förändringen i det
nya förslaget berör främst uppstramning kring innebörden av de olika typerna av attest samt att
olika personers ansvar förtydligas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-19, § 66, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till Reglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner antas att gälla fr.o.m. 1 oktober 2013.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Fredrik Löfqvist.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 66
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, inklusive förslag till Reglemente för kontroll av
ekonomiska transaktioner, daterad 2013-07-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Christer Laurells (C), Ingrid Ekströms (SD)
och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till Reglemente för
kontroll av ekonomiska transaktioner antas att gälla fr.o.m. 1 oktober 2013.

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

Justerare
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Dnr: 801-2013

§ 139 Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen i Svalövs
kommun – central administration
Kommunstyrelsens beslut
1. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen – central administration, ersätter
dokumenthanteringsplan antagen 2008-05-12, § 90, och antas att gälla fr.o.m. 2013-09-10

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antogs 2008-05-12 (§ 90). Sedan
dess har kommunens organisation förändrats och Sveriges kommuner och Landsting och
Riksarkivets gallringsråd ”Bevara eller gallra” har uppdaterats. Därför finns det behov av att se
över gällande dokumenthanteringsplan.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag för den centrala administrationen:
nämndsadministration, IT, information, kvalitet, personal och ekonomi.
Dokumenthanteringsplaner för andra verksamheter under kommunstyrelsen kommer också att
uppdateras.
Kommunstyrelsen föreslog 2013-08-19, § 75, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen – central administration, ersätter
dokumenthanteringsplan antagen 2008-05-12, § 90, och antas att gälla fr.o.m. 2013-09-10

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 75
Förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen – central administration, daterad 201307-26
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2103-07-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen – central administration, ersätter dokumenthanteringsplan antagen 2008-0512, § 90, och antas att gälla fr.o.m. 2013-09-10.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 519-2013

§ 140 Verksamhetsplan 2013-2014 för Skåne Nordväst
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2013-2014 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Skåne Nordväst har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2013-2014 för
godkännande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-19, § 71, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Föreliggande verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2013-2014 godkänns.
Det noteras att det vid styrelsesammanträdet skett en redaktionell revidering gällande
torrhamnsprojektet. I den slutliga versionen kommer att stå att det ska arbetas för att en
torrhamn ska etableras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 71
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-08-06
Förslag till verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2013-2014, daterad 2013-05-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C) och Olof Röstin (M):
Föreliggande verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2013-2014 godkänns.

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: 236-2013

§ 141 Reviderat konsortialavtal och bolagsordning för Sydvatten AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun biträder och undertecknar förslaget till nytt konsortialavtal mellan
aktieägarna till Sydvatten AB.
2. Svalövs kommun biträder och kommer på bolagsstämman i Sydvatten AB rösta för
antagandet av förslaget till bolagsordning för Sydvatten AB.

Sammanfattning av ärendet
Delägarkommunerna i Sydvatten AB har sagt upp gällande konsortialavtal för omförhandling.
Avtalet, som ursprungligen ingicks mellan fem kommuner 1966, löper till 2015. Under årens lopp
har avtalet omförhandlats vid två tillfällen. Första gången var 1976 då ägarkretsen utökades med
sju kommuner. Därefter reviderades avtalet 2005 avseende inträdesvillkor för nya delägare,
styrelserepresentation samt ändrade finansieringsformer. Nu pågår arbete med att ta fram ett
reviderat konsortialavtal. Ett slutdokument har efter ägarsamråd 2013-03-07 skickats för
ställningstagande i delägarkommunerna. Efter beslut i delägarkommunerna fastställer
Sydvattens bolagsstämma konsortialavtal och bolagsordning.
Svalövs kommun har under processen haft synpunkter på förslaget till konsortialavtal som inte
har fått gehör bland en majoritet av ägarkommunerna. Överläggningar har därefter skett och
utfallet av dem redovisas i minnesanteckningar gjorda av kommunchefen från möte 2013-04-05.
Svalövs kommun förordar därmed att konsortialavtalet ska biträdas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-09-19, § 68, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Svalövs kommun biträder och undertecknar förslaget till
nytt konsortialavtal mellan aktieägarna till Sydvatten AB. Svalövs kommun biträder och kommer
på bolagsstämman i Sydvatten AB rösta för antagandet av förslaget till bolagsordning för
Sydvatten AB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 68
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-08-06
Förslag till bolagsordning för Sydvatten AB
Förslag till konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
Ställningstagande avseende konsortialavtal och bolagsordning för Sydvatten AB
Minnesanteckningar från möte 2013-04-05
Svalövs kommuns synpunkter på förslag till konsortialavtal för Sydvatten AB, daterade
2013-03-08

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Christer Laurell (C): Svalövs kommun
biträder och undertecknar förslaget till nytt konsortialavtal mellan aktieägarna till Sydvatten AB.
Svalövs kommun biträder och kommer på bolagsstämman i Sydvatten AB rösta för antagandet
av förslaget till bolagsordning för Sydvatten AB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunens ombud och ersättare
Sydvatten AB
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG)
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Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Sida
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Dnr: 952-2012

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 § 66 om förändringar i förbundsordningen för
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam angående styrelsens beslutsförhet samt
ersättningen till revisorerna.
Ytterligare en förändring behöver tas upp som har gjorts under § 12 Förbundsmedlemmarnas
styrning och insyn. ”Styrelsen skall upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för
verksamheten och ekonomin som tillställs förbundsmedlemmarna.” har ändrats till ”Styrelsen
skall upprätta periodvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som
tillställs förbundsmedlemmarna.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2013-08-19, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslaget till förbundsordning godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-08-19, § 76
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam
Kommunfullmäktiges protokoll, 2013-04-29 § 66

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslaget
till förbundsordning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv, Finsam
Landskrona kommun
Kommunförvaltningen (SHG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Sida
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Dnr: 689-2013

§ 143 Granskning av Svalöfs gymnasium, styrning och ledning
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
PwC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en granskning av Svalöfs
gymnasium, inriktad på styrning och ledning. Revisionen önskar synpunkter på granskningen
senast den 30 september. Utbildningschefen har sammanställt ett yttrande där hon bland annat
skriver att det är viktigt att verksamheter granskas och att den rapport som ansvariga får ta del
av är en bra utgångspunkt för förbättringsarbete.
Granskningen konstaterar att skol- och ledningsorganisationen på Svalöfs gymnasium är
ändamålsenlig och i överensstämmelse med nationella styrdokument. Det som behöver åtgärdas
är huvudmannens riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är igång och
utbildningsutskottet kommer inom kort att besluta om riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete.
Granskningen påtalar även vikten av rutiner för ekonomisk uppföljning för Svalöfs gymnasium.
Kommunens reglemente kring ekonomisk uppföljning föreskriver uppföljning och prognos
varannan månad, delårsbokslut/augusti samt bokslut och årsredovisning. Precis som
granskningen påpekar fungerade detta inte de första månaderna 2013. Anledningen var främst
att kommunen hade en ny organisation, men också personalomsättning på förvaltningen. Från
april har budget, uppföljning och prognos fungerat.
Kommunstyrelsens utbildningsutskott föreslog 2013-09-02, § 68, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Vidare
föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.
Utskottet fattade också följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras att om sex månader
presentera en särskild uppföljning baserad på revisionsrapporten och förvaltningens svar.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-09-02, § 68
Yttrande över rapporten, daterat 2013-08-26
Granskning av Svalöfs gymnasium, styrning och ledning, PwC, juni 2013

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Charlotte Wachtmeister (M), Krister
Olsson (S), Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD): Kommunförvaltningens förslag till
yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof Röstins (M), Charlotte Wachtmeisters (M),
Krister Olssons (S), Christer Laurells (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Sida
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Dnr: 713-2013

§ 144 Granskning av Svalövs kommuns tillgänglighetsarbete
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande över revisionens rapport antas.

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

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2012 genomfört en granskning av
Svalövs kommuns tillgänglighetsarbete, inriktad på ändamålsenlighet och effektivitet.
Granskningen har på revisionens uppdrag genomförts av PwC. Resultatet presenterades i en
rapport daterad mars 2013. Rapporten har översänts till Svalövs kommun för behandling och
kommentarer senast 2013-09-30.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2013-08-06, som svar på revisionens
rapport.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-08-21, § 107, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreliggande förslag till yttrande över revisionens rapport antas. Vidare föreslog utskottet
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Revisionens rapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-08-21, § 107
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-08-06
Förslag till yttrande, daterat 2013-08-06
”Granskning av Svalövs kommuns tillgänglighetsarbete”, rapport från PwC, daterad mars 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M) och Birgitta Jönsson (S): Föreliggande förslag till yttrande över
revisionens rapport antas.
Charlotte Wachtmeisters (M) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs kommuns revisorer
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Sida
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Dnr: 195-2013 (SN 16-2013)

§ 145 Särskilt boende socialpsykiatrin och boendestöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens förslag till särskilt boende till personer
med psykiskt funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner.
2. Kommunförvaltningen uppdras att inarbeta de ekonomiska konsekvenserna av det
planerade boendet i förslaget till Strategisk budget 2014 – 2016.

Sammanfattning av ärendet
2011-04-27 var Socialstyrelsen på förstärkt granskning i Svalövs kommun avseende personer
med psykisk funktionsnedsättning. 2011-12-19 beslöt Socialstyrelsen att dåvarande
Myndighetsutskottet välfärd skulle vidtaga ett antal åtgärder bl.a. inrätta bostad med särskild
service, erbjuda boendestöd samt daglig sysselsättning.
Kartläggning av målgruppen vuxna med psykiskt funktionshinder har skett under perioden
hösten 2011 – våren 2012. 83 personer har identifierats. De har/har haft insatser från kommun
och/eller landsting. Kommunen har utifrån kartläggningen, inventering av presumtiva personer
samt de som idag är extern placerade på särskilda boenden med anledning av att kommunen
inte har ett eget boende. Behovet om sex lägenheter skulle i dagsläget vara tillräckligt. Tre
boendealternativ har tagits fram. Ett förslag på boende och bemanning på boendet, samt
utökning av boendestöd finns som underlag i skrivelsen från förvaltningen.
Socialnämnden fattade 2013-02-19, § 9, följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras fortsätta
planeringen för ett särskilt boende för socialpsykiatrin och boendestöd. Socialnämnden förordar,
med nu kända förutsättningar, att låta externt företag uppföra och förvalta boendet och
verksamhetslokalerna.
Socialnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: Socialnämnden beviljas i
samband med kompletteringsbudget I, ett tilläggsanslag i 2013 års driftbudget med 1 604 tkr, för
år 2014 1 524 tkr och för år 2015 749 tkr. Årskostnaden per helår bedöms vara 3 850 tkr, med
hänsyn taget till lägre kostnader p g a färre externa placeringar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-11, § 57, att återremittera ärendet.
Socialnämndens förslag 2013-07-02, § 97, till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Förslag Bygeln Consulting AB, Christer Nordahl antas för särskilt boende till personer med
psykiskt funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner med särskilt boende
för personer med psykiskt funktionshinder.
Socialnämnden föreslog 2013-08-20, § 108, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Sida
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följande beslut: Förslag Bygeln Consulting AB antas som hyresvärd för särskilt boende till
personer med psykiskt funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner med
särskilt boende för personer med psykiskt funktionshinder. Överföra 144 tkr till Individ- och
familjeomsorgen år 2013 i driftbudgeten. Överföra 4 192 till Individ- och familjeomsorgen 2014
tkr i driftbudgeten. Överföra 97 tkr till Individ- och familjeomsorgen 2014 i investeringsbudgeten.
Överföra 1 524 tkr till Individ- och familjeomsorgen 2015 i driftbudgeten. Överföra 749 tkr till
Individ- och familjeomsorgen 2016 och framöver i driftbudgeten.
Det noteras att hyresavtalet för boendet kommer att bli föremål för beslut i socialnämnden, i det
fall det överstiger 1 000 000 kr under avtalsperioden.
Ajournering 15.50 – 15.55

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2013-08-20, § 108
Förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2013-08-20, inklusive bilaga 1 Sammanlagda
kostnader år 1 – 3 socialpsykiatri, reviderat 2013-06-17 och 2013-08-16 samt bilaga 2 Särskilt
boende socialpsykiatrin och boendestöd
Socialnämndens protokoll 2013-07-02, § 97
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 57
Socialnämndens protokoll 2013-02-19, § 9

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Birgitta Jönsson (S), Thomas Löfgren (M), Olof Röstin (M), Karl-Erik Kruse
(S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Ingrid Ekström (SD):
Kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens förslag till särskilt boende till personer med
psykiskt funktionshinder då detta förslag följer Socialstyrelsens intentioner. Kommunförvaltningen
uppdras att inarbeta de ekonomiska konsekvenserna av det planerade boendet i förslaget till
Strategisk budget 2014 – 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, SHG, BTTG, MEKN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09
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Dnr: 654-2013

§ 146 Remiss, Förslag till nationell plan för transportsystemet 20142025
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har lämnat förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, inklusive
miljöbeskrivning, för yttrande senast 2013-10-01. Handlingar i ärendet finns tillgängliga på
Trafikverkets webbplats; http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014--2025/
Yttrandet föreslås vara gemensamt för alla kommuner i Skåne Nordväst.
Ärendet var uppe för information i kommunstyrelsen 2013-08-12, § 120.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-08-21, § 120, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till yttrande, daterat 2013-09-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-08-21, § 120
Förslag till yttrande, daterat 2013-07-12
Remisshandlingar från Trafikverket
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-12 § 120

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD):
Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09
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Dnr: 711-2013

§ 147 Remiss, Förslag till regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2014-2025
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande yttrande från Skåne NordVäst och särskilt missiv från kommunstyrelsens
ordförande antas som kommunstyrelsens eget.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har översänt ett förslag till regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för 20142025 för Skåne för yttrande senast 2013-10-01. Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Region
Skånes webbplats; http://www.skane.se/sv/Skanesutveckling/Ansvarsomraden/Infrastruktur/Infrastrukturremisser-2013/
Yttrandet föreslås vara gemensamt för alla kommuner i Skåne Nordväst.
Ärendet var uppe för information i kommunstyrelsen 2013-08-12, § 120.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2013-08-21, § 118, följande beslut: Förvaltningen får i
uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-09-09 komplettera föreliggande yttrande
i enlighet med diskussioner på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Missiv med kompletterande synpunkter från Svalövs kommun, daterat 2013-08-27
Reviderat förslag till yttrande, daterat 2013-09-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-08-21, § 118
Förslag till yttrande, daterat 2013-07-12
Remisshandlingar från Region Skåne
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-12, § 120

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C) och
Ingrid Ekström (SD): Föreliggande yttrande från Skåne NordVäst och särskilt missiv från
kommunstyrelsens ordförande antas som kommunstyrelsens eget.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09
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Dnr: 678-2013

§ 148 Remiss, Godsstrategi för Skåne
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne har utarbetat ett förslag till Godsstrategi för Skåne för yttrande senast 2013-10-01.
Handlingar i ärendet finns tillgängliga på Region Skånes webbplats;
http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Infrastruktur/Infrastrukturremisser2013/
Yttrandet föreslås vara gemensamt för alla kommuner i Skåne Nordväst.
Ärendet var uppe för information i kommunstyrelsen 2013-08-12 § 120.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-08-21, § 119, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till yttrande, daterat 2013-09-06
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-08-21, § 119
Förslag till yttrande, daterat 2013-07-12
Remisshandlingar från Region Skåne
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-08-12, § 120

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD):
Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09
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Dnr: 710-2013

§ 149 Upphandling av konstgräsplan i Svalöv
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar anbudet från anbudsgivare nr 3) till summan av 5 225 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna
tilldelningsbeslutet.
3. Arbetena med konstgräsplanen i Svalöv kommer att startas i början av oktober och
konstgräsplanen kommer att färdigställas under våren 2014 och slutbesiktigas i maj månad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2013-03-11 § 51, beslutat att uppdra åt AB SvalövsLokaler att ta in anbud
för anläggandet av en konstgräsplan i Svalöv. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 201304-22, § 41, att konstgräsplanen i Svalöv skulle utföras med samma granulat som den i
Teckomatorp – SBR-granulat.
En grundtanke då var att det var AB SvalövsLokaler som skulle anlägga och äga
konstgräsplanen och att kommunen skulle arrendera den. Det tydliggjordes då också att det kan
bli så att kommunen kan komma att ta över uppdraget och slutligen stå som ägare av
konstgräsplanen. För att inte låsa fast sig i det ena eller andra scenariot gavs AB SvalövsLokaler
fullmakt att genomföra de första stegen i upphandlingen. Det innebar att AB SvalövsLokaler har
upprättat förfrågningsunderlag, tagit in anbud samt utvärderat anbuden. I samband med beslut
om kompletteringsbudget för 2013 beslutades att kommunen skulle avsätta medel i
investeringsbudgeten för konstgräsplan i Svalöv. Det innebar att det är kommunen som kommer
att fortsätta processen och fatta beslut om antagande av entreprenör för arbetet. Den slutliga
utvärderingen av anbuden är nu genomförd.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av verksamhetschef fritid Björn Svensson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utbildningschef Kerstin Lingebrant och verksamhetschef fritid Björn
Svensson, daterad 2013-09-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Charlotte Wachtmeister (M), Christer Laurell (C),
Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Krister Olsson (S) och Ingrid Ekström (SD):
Kommunstyrelsen antar anbudet från anbudsgivare nr 3) till summan av 5 225 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna tilldelningsbeslutet.
Arbetena med konstgräsplanen i Svalöv kommer att startas i början av oktober och
konstgräsplanen kommer att färdigställas under våren 2014 och slutbesiktigas i maj månad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN)
AB SvalövsLokaler

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09
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Dnr: 645-2012

§ 150 Motion, Upprustning av skoltoaletter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion som rör upprustning av
skoltoaletter.
I motionen föreslås att en inspektion av skoltoaletterna beträffande städning och
renoveringsbehov ska göras snarast tillsammans med barn och ungdomar samt att
nödvändiga åtgärder därefter skyndsamt ska vidtas för en bättre skolmiljö.
Utbildningschefen har skrivit ett yttrande över motionen. I det skriver hon att inspektioner av
skolornas toaletter kan vara en god idé. Förslaget om toalettinspektioner kan med fördel
överlämnas till varje skolas elevråd så att eleverna får avgöra frågan.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-08-07, § 64, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens eget. Utskottet föreslog vidare
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen anses, med
hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-08-07, § 64
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2013-06-24
Remittering av motion, daterad 2012-06-20
Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-06-18 § 100
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2012-05-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S): Kommunförvaltningens yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.
Torbjörn Ekelunds (FP) och Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses, med hänvisning till yttrandet, vara besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (KET)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2013-09-09

Dnr: 3-2013

§ 151 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2013-08-12,
daterad 2013-07-26.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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