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Dnr: -

§ 74 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Prel befolkningsstatistik per 2014-02-28 (Dnr 3822014) och Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per 31
december 2013 (Dnr 488-2014)
b) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal
gällande konsumentrådgivning, första kvartalet 2014 (Dnr 505-2014).
c) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om Ekonomi budgetram 2015, Beslut från
Söderåsens miljöförbund 2014-04-01 (Dnr 507-2014).
d) Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Charlotte Wachtmeister informerar om kommande
taxejustering för Söderåsens miljöförbund samt förbundsordning.

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enl ovan
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr: -

§ 75 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22
Protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-04-29
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-04-07
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2014-04-16
Protokoll från styrelsemöte 2014-03-31, Landskrona - Svalövs Renhållnings AB
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2014-04-07

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 257-2014

§ 76 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB – årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB årsredovisning för år 2013 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.
Det noteras att årsstämma kommer att hållas 2014-05-21, varför kommunstyrelsen får fatta
beslut om uppdrag till ombudet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 2013 med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisorerna, samt verksamhetsberättelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Eva Olofsson (C): Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopp AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Eva Olofssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB årsredovisning för år 2013
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (MSDG, FKLT, JBN)
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Dnr: 262-2014

§ 77 Sydvatten AB – årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sydvattens AB årsredovisning för år 2013 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Sydvatten AB.
Det noteras att årsstämma kommer att hållas 2014-05-23, varför kommunstyrelsen får fatta
beslut om uppdrag till ombudet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Sydvatten AB 2013 med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisorerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M): Svalövs kommuns ombud instrueras att vid
ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Birgitta Jönssons (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Sydvattens AB årsredovisning för år 2013 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar dem
Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (MSDG, FKLT, JBN)
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Dnr: 260-2014

§ 78 KommunAssurans Syd AB – årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. KommunAssurans Syd AB årsredovisning för år 2013 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för KommunAssurans Syd AB.
Det noteras att årsstämma hölls 2014-05-06, varför kommunfullmäktiges ordförande lämnat ett
uppdrag till ombudet att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
KommunAssurans Syd AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013..

Beslutsunderlag
Årsredovisning för KommunAssurans Syd AB 2013 med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisorerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
KommunAssurans Syd AB årsredovisning för år 2013 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
KommunAssurans Syd AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 411-2014

§ 79 Resultatbalansering förskola, familjedaghem, fritidshem,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för resultat år 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från
kommunförvaltningen, daterad 2014-03-24. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt regelverket ska verksamheter inom utbildningssektorn med brukarbaserat
ersättningssystem (resultatenheter) tilldelas var sin resultatutjämningsfond. Det ekonomiska
resultatet för varje enskilt år ska regleras mot denna fond. Undantag från resultatbalanseringen
kan endast medges om kommunfullmäktige bedömer att överskottet/underskottet beror på unika
händelser. Underskott som undantas från balansering bör ses som en ytterligare resurstilldelning
till området och ska därför enligt skolförordningen (SFS 2011:185 14 kap 2§) fördelas på
likvärdigt vis till fristående anordnare. En enhet med positiv fond kan själv besluta om
tilläggsanslag. En negativ fond ska täckas med motsvarande överskott de närmast två följande
åren.
Kommunförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse förslag till resultat som bör föras till
resultatutjämningsfond för varje område/resultatenhet.
Utbildningsutskottet föreslog 2014-04-07, § 23, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Resultaten för resultatenheterna fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse
från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-24. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond
per enhet.
Ärendet har under hand stämts av med ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2014-04-07, § 23
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstins (M), Annie Karlssons (S) och Charlotte
Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Resultaten för resultatenheterna
fastställs enligt tabell i förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-24.
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, MAZO)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 1274-2013

§ 80 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och anvisningar
redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten. Syftet med SAM är att
skapa en god arbetsmiljö genom att följa dessa rutiner och anvisningar för arbetsmiljöarbetet.
Kommunförvaltningen har gjort en systemuppföljning som omfattar hösten 2012 till våren 2013.
Samtliga verksamheter i kommunen har fått formuläret. Fokus i formuläret har legat på hur
systemet för att arbeta med arbetsmiljö fungerar, inte hur arbetsmiljöarbetet i sig fungerar. Utifrån
de svar som har kommit in har ett antal förbättringsområden i organisationen identifierats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2014-01-20, § 4, följande beslut: Informationen noteras.
Det har därefter konstaterats att beslutet formellt ska fattas av kommunfullmäktige.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av personalchef Paul Eklund.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 4
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-11-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Ingrid Ekströms (SD), Charlotte Wachtmeisters (M) och Eva Olofssons (C)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK, CUR)
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Dnr: 124-2014

§ 81 Årets företagare 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Christer Nordahl, Bygeln Consulting AB, nomineras till Årets Företagare 2013.

Icke deltagande i beslut
Ingrid Ekström (SD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Årets Företagare har sedan drygt 20 år delats ut på lokal och regional nivå. Årets Företagare i
Sverige utses bland de 21 regionala vinnarna. I Svalövs kommun har priset till årets företagare
delats ut sedan 1986 och delas i dag ut i samarbete med Företagarnas organisation, Färs och
Frosta Sparbank och kommunen.
Årets Företagare i Svalöv kommun delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin
kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare samt uppfyller ett antal kriterier.
Det framtagna förslaget till årets företagare och motiveringen presenteras på sammanträdet av
näringslivs- och turismchef Leif Wennerberg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-04-22, § 33, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-04-22, § 33
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M), Eva Olofsson (C), Torbjörn
Ekelund (FP), Krister Olsson (S), Annie Karlsson (S), Bengt Jönsson (S) och Pernilla Ekelund
(FP): 1) Informationen noteras. 2) Christer Nordahl, Bygeln Consulting AB, nomineras till Årets
Företagare 2013.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PLWG)
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Dnr: 306-2014

§ 82 Intern kontrollplan 2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till plan för intern kontroll 2014, enligt specifikation i bilaga 1-7 , antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en ny policy för intern kontroll, som har legat till
grund för det interna kontrollarbetet under 2013. 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 sen väljs är de som uppnår
en bestämd risknivå.

Kommunförvaltningen har sammanställt kontrollplaner för 2014 för kommunens
verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2014-04-22, § 31, följande beslut: I bilaga 2,
punkten om IT-säkerhet, ändras kontrollmomentet till att omfatta politiker: Att personer som slutat
sin anställning eller sitt förtroendeuppdrag inte har tillgång till användarkonto.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: Förslag till plan för intern kontroll
2014, enligt specifikation i bilaga 1-7 , antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-04-22, § 31
Bilagor till plan för intern kontroll 2014, verksamheternas kontrollplaner
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Ingrid Ekström (SD) och Eva Olofsson (C):
Förslag till plan för intern kontroll 2014, enligt specifikation i bilaga 1-7 , antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
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Dnr: 370-2012, 603-2014

§ 83 Utökning av ramborgen för AB SvalövsLokaler
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Befintlig ramborgen för AB SvalövsLokaler utökas från 370 miljoner kronor till 420 miljoner
kronor.

Sammanfattning av ärendet
Ramborgen till AB SvalövsLokaler behöver höjas beroende på kommande nybyggnation av
matsal, kök och idrottshall i Svalövs tätort. AB SvalövsLokaler och kommunförvaltningen föreslår
att en höjning ska ske från 370 till 420 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-04-22, § 29, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Befintlig ramborgen för AB SvalövsLokaler utökas från
370 miljoner kronor till 420 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-04-22, § 29
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-09
Skrivelse från AB SvalövsLokaler, daterad 2014-03-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP), Ingrid Ekströms (SD), Krister Olssons (S),
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S) och Annie Karlssons (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Befintlig ramborgen för AB SvalövsLokaler utökas från 370 miljoner kronor
till 420 miljoner kronor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl förslag till beslut, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
AB SvalövsLokaler
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Dnr: 305-2014

§ 84 Revisionsrapport - Granskning av rektors 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 rektors styrning
och ledning i grundskolan.
I den sammanfattande bedömningen framgår att revisorerna anser att grundskolans rektorer i
Svalövs kommun har ett tydligt uppdrag, och att rektorerna också uppfattar uppdraget som
tydligt. Rektorerna har rimliga förutsättningar och är pedagogiska ledare. Revisionen gör också
bedömningen att ansvarig styrelse genom uppdrag samt förutsättning för varje enskild rektor i allt
väsentligt säkerställer att skolans verksamhet optimeras och bedrivs i enlighet med gällande
styrdokument.
Kommunens revisorer har lyft fram några punkter för kommentarer, som förvaltningen bemöter i
sitt förslag till yttrande.
Utbildningsutskottet föreslog 2014-04-07, § 25, 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 2014-04-07, § 25
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, 2014-03-25
Revisionens granskning av rektors styrning och ledning, inkommen 2014-02-27

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

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

Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr: 916-2011

§ 85 Analys av resurser för barn i behov av särskilt stöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten noteras.

Sammanfattning av ärendet
2012-03-12 presenterade kommunförvaltningen för kommunstyrelsen en utredning av
organisationen för barn i behov av särskilt stöd. Utredningen visade på att Svalövs kommun
hade många barn med särskilda behov och att förskolor och skolor inte hade full beredskap för
att klara detta. Slutledningen var att organisationen Barn i behov av särskilt stöd behövde förnya
sitt arbetssätt, att insatser bör göras så tidigt som möjligt samt att verksamheterna behövde bli
bättre på att anpassa lärmiljö och pedagogik efter elevernas behov.
Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-10 § 56 åt kommunförvaltningen att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag eller förändring för organisationen Barn i behov av särskilt stöd.
En annan anledning till översynen var att kostnaderna ständigt ökade.
Kommunförvaltningen har tagit fram en skrivelse där man redovisar de insatser och förändringar
som har gjorts. Bland annat påbörjades i januari 2014 ett förändringsarbete inom Elevhälsan
kring handläggning och fördelning av särskilt stöd.
Utbildningsutskottet föreslog 2014-04-07, § 26, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Rapporten noteras.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2014-04-07, § 26
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-01
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10, § 56

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Krister
Olsson (S), Bengt Jönsson (S), Ingrid Ekström (SD) och Annie Karlsson (S): Rapporten noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, RTN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
20/33

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Sida
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Dnr: 47-2013

§ 86 Kvalitetsuppföljning LOV
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 2013-02-13,
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige, dnr 183-2010, med stöd av lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) att valfrihetssystem inom hemtjänsten skulle införas i
Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. Beslutet innebar dessutom att
kommunfullmäktige antog ett förfrågningsunderlag med krav som de externa utförarna ska
uppfylla för att bli godkända som utförare av service- och/eller omvårdnadsinsatser i kommunen.
Kommunen är huvudman för samtliga hemtjänstinsatser som genomförs i kommunen, även av
externa utförare. Det är därför viktigt att kommunen följer upp att de krav som ställts också följs.
Kommunfullmäktige antog därför den 30 maj 2011, dnr 449-2011, rutiner för uppföljning av LOV.
En första kvalitetsuppföljning genomfördes under hösten 2012 och rapporten antogs av
kommunfullmäktige 2013-02-25, § 21. Under hösten 2013 har en andra kvalitetsuppföljning av
Hemvården i Svalövs kommun genomförts. Resultatet av uppföljningen presenteras i bifogad
rapport.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-03-13, § 18, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 2013-02-13, noteras.
Kommunstyrelsen fattade 2014-04-14, § 69, följande beslut: Ärendet tas upp på
kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-12.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kvalitetsutvecklare Anna Fritzheimer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14, § 69
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-03-13, § 18
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-13

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12
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Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 2013-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Krister Olsson (S), Karl-Erik Kruse (S), Eva Olofsson (C), Charlotte
Wachtmeister (M), Pernilla Ekelund (FP), Ingrid Ekström (SD) och Bengt Jönsson (S):
Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.
Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Karl-Erik Kruses (S), Eva Olofssons (C), Charlotte
Wachtmeisters (M), Pernilla Ekelunds (FP), Ingrid Ekströms (SD) och Bengt Jönssons (S) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs
kommun”, daterad 2013-02-13, noteras.

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

Ajournering 14.55 – 15.10

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Sida
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Dnr: 450-2014

§ 87 Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad förbundsordning antas att gälla fr.o.m. 2014-09-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004. I samband med bildandet antogs en
förbundsordning med tillhörande reglemente för direktionen. Förbundsordningen och tillhörande
reglemente reviderades senast 2008.
Kommunalförbundets direktion har nu gjort bedömningen att det återigen är aktuellt att revidera
förbundsordningen och reglementet på ett antal punkter. Av bifogat material framgår att
revideringen avser en del redaktionella ändringar, men också innehåller en del nytillkommen text.
Kommunalförbundets direktion beslutade vid sitt sammanträde 2014-03-31, § 6, att
rekommendera medlemskommunerna att genom fullmäktigebeslut anta den reviderade
förbundsordningen att gälla fr.o.m. 2014-09-01.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-04-16, § 21, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Reviderad förbundsordning antas att gälla fr.o.m. 201409-01.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-04-16, § 21
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Medelpunkten, inkommen
2014-04-01, inkl. bilagor Protokollsutdrag direktionen 2014-03-31, § 6, Förbundsordning och
reglemente - ändringsbilaga, Förbundsordning och reglemente - ny version

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Eva Olofssons (C), Krister Olssons (S) och
Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Reviderad förbundsordning antas att
gälla fr.o.m. 2014-09-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Kommunförvaltningen (SERM, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Sida
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Dnr: 1000-2012

§ 88 Förslag att ombilda Rååns vattendragsförbund till Rååns
vattenråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun godkänner bildande av Rååns vattenråd och samtidigt upphörande av
Rååns vattendragsförbund enligt förslaget.
2. Förslag till stadgar för Rååns vattenråd antas.
3. Till ledamot i styrelsen för Rååns vattenråd för resterande del av innevarande
mandatperiod utses Charlotte Wachtmeister (M). Till ersättare utses Edward Nordén (C).

Reservationer
Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Rååns vattendragsförbund har 2014-02-27 beslutat föreslå
medlemskommunerna att Rååns vattendragsförbund ska upphöra och att i stället Rååns
vattenråd bildas. Styrelsen har översänt förslag till stadgar för vattenråd i samband
med beslut om bildande av Rååns vattenråd och upphörande av Rååns vattendragsförbund
vid årsstämman 2014-05-22.
Av förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2014-04-14 framgår att Rååns vattendragsförbund
har funnits sedan 1980-talet. Sedan vattendirektivet implementerades år 2000 har många
vattenråd bildats och en del av de tidigare förbunden har ombildats till vattenråd. Syfte med
ombildning av Rååns vattendragsförbund till ett vattenråd är huvudsakligen en större
representation av intressenter, vilka bortsett från kommunen är t ex NSVA, industrier, jord- och
skogsbruk, fiskevård, ideell naturvård samt vattenregleringsföretag. Stadgarna för förbundet har
gjorts om för att passa ett vattenråd.
Enligt följeskrivelse från vattendragsförbundet ska medlemskommunerna utse en ledamot och en
ersättare för resterande del av innevarande mandatperiod. Efter kommande val föreslås
kommunen besluta att utse en ledamot och en ersättare för ledamot till styrelsen för kommande
mandatperiod, samt ett ombud, en ersättare för ombud och en revisorsersättare. Ledamöter i
vattendragsförbundet styrelse för kommunens räkning är f n Charlotte Wachtmeister (M) och
Edward Nordén (C ), ersättare Karl-Erik Kruse (S) och Cathrine Svensson (C).
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2014-04-29, § 61, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Svalövs kommun godkänner bildande av Rååns vattenråd och samtidigt upphörande av Rååns
vattendragsförbund enligt förslaget. 2) Förslag till stadgar för Rååns vattenråd antas. 3) Till
ledamot i styrelsen för Rååns vattenråd för resterande del av innevarande mandatperiod utses
NN. Till ersättare utses NN.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Sida
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-04-29, § 61
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-04-14.
Förslag till stadgar för Vattenråd i Råån 2014-02-27 samt följeskrivelse, inkommet 2014-03-03.

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Ekelund (FP): 1). Svalövs
kommun godkänner bildande av Rååns vattenråd och samtidigt upphörande av Rååns
vattendragsförbund enligt förslaget. 2) Förslag till stadgar för Rååns vattenråd antas. 3) Till
ledamot i styrelsen för Rååns vattenråd för resterande del av innevarande mandatperiod utses
Charlotte Wachtmeister (M). Till ersättare utses Edward Nordén (C).
Eva Olofsson (C): Ändrings- och tilläggsyrkanden avs punkt 2) enl bilaga 1) till protokollet.
Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Eva Olofssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters (M) m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Eva Olofssons ändrings- och tilläggsyrkanden, och
finner att kommunstyrelsen avslår dem.
Protokollet ska skickas till:
Rååns vattendragsförbund
Rååns vattenråd
Bjuvs kommun
Landskrona kommun
Helsingborgs kommun
Kommunförvaltningen (MSDG, JBLS, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Sida
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Dnr: 1020-2013, 1021-2013

§ 89 Renhållningsordning och renhållningstaxa för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till renhållningsordning, daterat 2014-05-05, antas att gälla fr.o.m. 2014-07-01.
2. Förslag till renhållningstaxa, daterat 2014-05-05, antas att gälla fr.o.m. 2014-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR) har tagit fram förslag till ny renhållningsordning samt
förslag till reviderad taxa för renhållning för Svalövs kommun.
Förslaget har varit på samråd mellan 2014-01-15 och 2014-02-12, där tre
skrivelser med synpunkter inkom. Dessa har bearbetats av LSR och finns redovisade i
samrådsredogörelsen. Förslaget har därefter varit utställt för granskning mellan 2014-04-07 och
2014-05-04. En skrivelse kom in vilken dock inte innehöll synpunkter på renhållningsordningens
bestämmelser, och därför har hanterats som ett separat ärende.
I den nya renhållningsordningen avser kommunen att införa nya bestämmelser om bl.a.
minireningsverk och fosforfällor. Vad gäller enskilda avlopp föreslås därutöver förändringar
avseende hämtningsintervall liksom regler beträffande nyanläggning av desamma. Redaktionellt
har definitioner flyttats bak att ligga som bilaga. Omnumrering av §§ har behövt göras.
LSR har också tagit fram förslag till ny renhållningstaxa som följer förslaget till ny
renhållningsordning. Taxeändringarna består av sänkningar vad gäller sophämtning samt nya
taxor för fosforfällor och minireningsverk.
Information i ärendet lämnades till samhällsbyggnadsutskottet på sammanträde 2014-04-29.

Beslutsunderlag
Skrivelse från LSR, inkommen 2014-05-09
Antagandehandling renhållningsordning, daterad 2014-05-05.
Granskningsredogörelse, daterad 2014-05-05.
Förslag till ny taxa för renhållning, daterad 2014-05-05.
Exempel på taxa för villa m.m., daterat 2014-05-05.
Följeskrivelse från LSR, daterad 2013-10-29 med tillägg daterat 2014-05-05
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-04-09, § 59
Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-17, § 40
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-05, § 28
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-12-04, § 174

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12
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Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S), Eva Olofssons (C),
Bengt Jönssons (S), Annie Karlssons (S) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Förslag till renhållningsordning, daterat 2014-05-05, antas att gälla fr.o.m.
2014-07-01. 2) Förslag till renhållningstaxa, daterat 2014-05-05, antas att gälla fr.o.m. 2014-0701.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR
Söderåsens miljöförbund
Kommunförvaltningen (MSDG, BRG, EMTO, LNN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12
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Dnr: 1255-2013

§ 90 Remiss, Regional handlingsplan för klimatanpassning för Skåne 2014
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun ställer sig bakom Sydvattens AB yttrande i den del som gäller
dricksvatten.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott bemyndigas fatta beslut om yttrande till
Länsstyrelsen i Skåne län i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen ska på uppdrag av regeringen ta fram regionala handlingsplaner för
klimatanpassningsarbetet. Svalövs kommun har tagit emot förslag till handlingsplan för Skåne.
Remissen har skickats till de aktörer som varit delaktiga i arbetet och som berörs av de områden
som handlingsplanen tar upp, och synpunkter ska lämnas senast 2014-05-23.
Handlingsplanen består av en nulägesanalys baserad främst på kommunernas svar på de
sammanställningar som skickades ut i tidigare skede, möten med andra regionala aktörer, en
studieresa till Nederländerna/Tyskland 2013 samt resultat från interna workshops med olika
berörda chefer och handläggare på länsstyrelsen. Nulägesanalysen är en regional bild av hur
arbetet bedrivs i Skåne och vilka utmaningar ett förändrat klimat innebär, alla aktörer är därför
inte berörda av alla delar.
Utifrån sammanställningen har sedan förslag på lämpliga insatser tagits fram. Många berör
länsstyrelsens arbete som samordnare för det regionala klimatanpassningsarbetet men det finns
även förslag på vad andra aktörer kan göra för att Skåne ska bli mer robust mot dagens och
framtidens klimat. Insatserna är frivilliga och ska ses som en vägledning för framtida lokalt och
regionalt klimatanpassningsarbete och kan genomföras på olika sätt hos olika aktörer.
Länsstyrelsen önskar synpunkter på föreslagna insatser och besvarande av nedanstående
frågeställningar.
- Är insatserna relevanta?
- Saknas det insatser som ni själva eller andra bör genomföra?
- Är det något område som inte beaktats och som borde finnas med?
Svalövs kommun har tagit emot ett underlag för yttrande från Sydvatten AB.

Beslutsunderlag
Sydvattens yttrande, inkommen 2014-04-29.
Remisshandlingar med följebrev, inkomna 2014-04-01

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12
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Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-01-22, § 14

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Karl-Erik Kruse (S): 1) Svalövs kommun
ställer sig bakom Sydvatten AB yttrande i den del som gäller dricksvatten. 2) Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott bemyndigas fatta beslut om yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län i
ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen (med ev yttrande)
Kommunförvaltningen (MSDG, CLG)
Sydvatten, NSVA

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12
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Dnr: 912-2012

§ 91 Motion, Att utreda förutsättningarna för
sommarlovsentreprenör
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
2.

Sommarlovsentreprenörer genomförs 2014.
Motionen anses besvarad.

Reservation
Eva Olofsson (C) och Håkan Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva
Olofssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C) och Björn Nordström (C) har lämnat in en motion om att utreda
förutsättningarna för sommarlovsentreprenörer. Motionärerna föreslår att Svalövs kommun
kontaktar Kävlinge kommun för att förutsättningslöst se om detta är ett projekt som passar
Svalövs kommun.
Tanken med entreprenörskap som alternativ till traditionell sommarpraktik är positiv enligt
förvaltningens skrivelse. Utifrån arbetsmarknadsläget och vikten av att rusta ungdomar för
arbetsmarknaden föreslår förvaltningen att Näringsliv och Turism i samarbete med
Arbetsmarknadsenheten möjliggör att genomföra ett försöksprojekt under sommaren 2014. En
utvärdering genomförs under hösten 2014 om förutsättningarna för en framtida permanent
lösning. Förutsättningar för finansiering av årets sommarlovsentreprenör möjliggörs av ett bidrag
på 40 000 kr från Stiftelsen Färs och Frosta Sparbank.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2014-04-22, § 34, följande beslut:
Kommunförvaltningens skrivelse antas som utskottets eget yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-04-22, § 34
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-04-11
Remittering av motion, 2013-01-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25 § 47
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Björn Nordström (C), inkommen 2012-09-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Sommarlovsentreprenörer genomförs 2014. 2) Motionen anses besvarad.
Eva Olofssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses bifallen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Eva Olofssons förslag till beslut i
kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (PLWG, FKLT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-05-12

Dnr: 11-2014

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-12,
daterad 2014-04-03.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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