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Dnr: -

§ 2 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Information om ”Familjen Helsingborg” (Dnr 889-2012) från kommunikationschef Nils Djurklou,
Helsingborgs stad, koordinator Christian Larsson, Familjen Helsingborg och VD Anna Karling,
Hubbster.
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel befolkningsstatistik per 2014-10-31 (Dnr 3822014)
c) Administrativ chef Michael Andersson informerar om Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet (Dnr 1083-2014)

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

§ 3 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 2014-12-15
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2014-12-03
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2014-12-18
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-11-17
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-12-10
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2014-12-11
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsBostäder 2014-11-26
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsLokaler 2014-11-26
Protokoll från styrelsemöte i 6 K 2014-11-27
Mötesanteckningar från ägarträff med Sydvatten AB 2014-12-10
Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordvästs sammanträde 2014-12-01

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 1163-2013

§ 4 Budget 2015, plan 2016-2017 - korrigering
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ett anslag på 1 407 tkr flyttas från Vård och omsorg till Individ- och familjeomsorg avseende
biståndshandläggare.
2. Ett anslag på 841 tkr flyttas från Vård och omsorg till LSS avseende 2 årsarbetare inom
Rehab-teamet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2014-06-16, § 83, följande beslut: 1) Mål och tillhörande visare
fastställs enligt budgetdokumentet. 2) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och
plan 2016-2017 fastställs. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för
år 2015 till oförändrat 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda kommunala
bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive
bolagsstämma. 5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för fastigheter
minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv drift av
kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat. 6). För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015
kvarstår endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål.
Enligt kommunallagen skall dock ett nyvalt kommunfullmäktige fastställa budgeten även om den
behandlats tidigare under året. Det nyvalda kommunfullmäktige måste därför ta ställning till
samma beslutsförslag som i juni månad.
Dokumentet är oförändrat förutom att två nya verksamheter tillkommit:
- Verksamhet Plan Karta har skapats med en ram på 1.530 tkr. Den har brutits ut från
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden i enlighet med beslut i kommunfullmäktige
2014-06-16, § 82, då förändringen gjordes avseende 2014.
- Verksamheten Övergripande social omsorg har skapats för centrala poster med 4 839 tkr
avseende kostnader för bl a tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag. Medel har
flyttats från Individ- och familjeomsorg, Vård och omsorg samt LSS.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-11-10, § 160, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1) Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs. 2) Mål och
tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till
kommunen fastställs för år 2015 till 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda
kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven
på respektive bolagsstämma. 5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för
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fastigheter minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv
drift av kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat. 6) För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår
endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål. 7) Nya verksamheter Plan Karta samt Övergripande social omsorg skapas
genom motsvarande minskning av andra verksamheter.
Kommunfullmäktige fattade 2014-11-24, § 138, följande beslut: 1) Resultat-, balans- och
finansieringsbudget för 2015 och plan 2016-2017 fastställs. 2) Mål och tillhörande visare
fastställs enligt budgetdokumentet. 3) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen
fastställs för år 2015 till 20,49 kr per skattekrona. 4) Kommunens ombud i de helägda
kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven
på respektive bolagsstämma. 5) Anslaget för park och natur ökas med 115 tkr och anslaget för
fastigheter minskas med 115 tkr, avseende höjning av arrendeintäkter, för att säkerställa effektiv
drift av kommunens grönytor och parkanläggningar, lekplatser, samt kommunens skogar och
naturreservat. 6) För de egna utarbetade ”lokala” miljömålen för tidsperioden 2009-2015 kvarstår
endast ett mål; att arbeta för tysta områden. Detta mål kommer att uppnås inom denna
strategiska budgets planperiod. Ev nya miljömål kommer framöver processas lika övriga
fullmäktigemål. 7) Nya verksamheter Plan Karta samt Övergripande social omsorg skapas
genom motsvarande minskning av andra verksamheter. 8) Budgetdokumentet förändras på sid
25 enl följande: ”Fullmäktige är den viktigaste politiska arenan, med möjlighet till tillfälliga
beredningar.”
En mindre korrigering av budgetbelopp mellan några verksamheter behöver nu göras.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24, § 138
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10, § 160
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2015-10-22
Förslag till Strategisk budget 2015 och plan 2016-2017
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 83
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017
(reviderad), inkommen 2014-06-16
Centerpartiets och Kristdemokraternas förslag till Strategisk Plan och Budget 2015 – 2017,
inkommen 2014-06-13
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 99
Strategisk budget 2015, plan 2016-2017 inkl. bilagor, daterad 2014-06-02
Protokoll central samverkan 2014-05-27 angående förslag till strategisk budget 2015 och plan
2016-2017

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Lennart Petterssons (C), Torbjörn Ekelunds (FP) och
Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ett anslag på 1 407 tkr flyttas från
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Vård och omsorg till Individ- och familjeomsorg avseende biståndshandläggare. 2) Ett anslag på
841 tkr flyttas från Vård och omsorg till LSS avseende 2 årsarbetare inom Rehab-teamet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 1349-2014

§ 5 Tilläggsanslag för extra riksdagsval 2015-03-22
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet avskrives mot bakgrund av att något extra riksdagsval inte kommer att
genomföras.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen förväntas 2014-12-29 utlysa extra riksdagsval 2015-03-22. Något anslag för detta
finns inte i 2015 års budget.
Statsbidrag förväntas utgå för förtidsröstning, men för övriga kostnader får ett anslag beslutas.
Denna del genererade 2014 ett visst överskott, men förändringar i vallagen om bemanning och
öppettider gör att kostnaderna förväntas öka.
Beloppet speglar kostnaderna för valet 2014, med ett tillägg för en utökning med 0,25 tjänst
under januari till mars för administration av valet. Någon möjlighet att hantera också detta val
utan resursförstärkning finns inte, bl a p g a den korta tid som står till buds, och en nyvald
valnämnd.
Arbetsutskottet föreslog 2014-12-15, § 71, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Under
förutsättning av formellt beslut om extra val, beviljas tilläggsanslag om 350 000 kr för verksamhet
1320 Allmänna val. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-15, § 71
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-12-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (FP) och Olof Röstin (M): Ärendet
avskrives mot bakgrund av att något extra riksdagsval inte kommer att genomföras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, FKLT, BRG)
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Dnr: 1184-2014

§ 6 Policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset antas att gälla fr.o.m. 2015-02-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit initiativ till en policy för hur utlån av kommunhusets
sammanträdeslokaler ska ske. I förslaget till policy framgår bl.a. att sammanträdeslokalerna i
kommunhuset endast får nyttjas för sammanträden av politiska partier representerade i
fullmäktige samt avtalsslutande personalorganisationer.
Arbetsutskottet föreslog 2014-12-15, § 74, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset antas att gälla fr.o.m.
2015-02-01.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-15, § 74
Förslag till policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset, daterat 2014-10-27.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (FP) och Teddy Nilssons (SD) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: Policy för lån av sammanträdeslokaler i kommunhuset antas att
gälla fr.o.m. 2015-02-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, FKLT, receptionen)
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Dnr: 777-2014

§ 7 Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun är positiv till att medverka i ett arbete med Lokalt ledd utveckling, i
enlighet med föreslagen strategi, under perioden 2014 – 2020.
2. Kommunal medfinansiering av lokalt ledd utveckling under programperioden kräver ett
särskilt beslut i ordinarie budgetprocess under 2015.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Lokal utvecklingsstrategi för lokalt
ledd utveckling med Leader-metoden 2014-2020, senast 27 november 2014. Med anledning av
den korta remisstiden har inte remissen kunnat behandlas genom en fullständig hantering i
utskott och kommunstyrelse. Istället har ett svar lämnats på delegation av kommunstyrelsens
ordförande.
Kommunen skriver i sitt svar bl.a. att Svalövs kommun anser att en viktigt karaktär som bör
läggas till i strategin är den internationella dimensionen. Skåne och även Skåne Nordväst är ett
gränsområde till kontinenten och har ett stort behov att av hantera gränsfrågorna bättre än vad
som sker.
Ett annat område som kommunen vill framhålla är det stora utbudet av folkhögskolor som finns i
regionen. Kommunen menar att dessa föreningar kommer att vara viktiga samverkansparter i ett
lokalt utvecklingsperspektiv.
I svaret framhåller även kommunen den unika småortsstrukturen i Skåne och att den är särskilt
tydlig i Nordvästra Skåne.
Arbetsutskottet föreslog 2014-12-15, § 78, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Svalövs
kommun är positiv till att medverka i ett arbete med Lokalt ledd utveckling, i enlighet med
föreslagen strategi, under perioden 2014 – 2020. 2) Kommunal medfinansiering av lokalt ledd
utveckling under programperioden kräver ett särskilt beslut i ordinarie budgetprocess under 2015.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-15, § 78
Synpunkter från Svalövs kommun på utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med Leadermetoden för Nordvästra Skåne med Öresund 2014-2020, daterade 2014-11-23
Skrivelse angående lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med Leader-metoden
2014-2020, daterad 2014-11-21
Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med Leader-metoden 2014-2020, Nordvästra
Skåne med Öresund, daterad 2014-11-17
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Remiss, Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling med Leader-metoden för Nordvästra Skåne
med Öresund 2014-2020, daterad 2014-11-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP), Linda Lindberg
(SD), Charlotta Eldh (MP) och Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs kommun är positiv till att medverka
i ett arbete med Lokalt ledd utveckling, i enlighet med föreslagen strategi, under perioden 2014 –
2020. 2) Kommunal medfinansiering av lokalt ledd utveckling under programperioden kräver ett
särskilt beslut i ordinarie budgetprocess under 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Leader-kansliet
Kommunförvaltningen (FKLT, TAM)
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Dnr: 1348-2014

§ 8 Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs
kommun om åtgärdsplan för 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun om
åtgärdsplan för 2015-01-01 – 2015-07-01 fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2014-03-31 § 34 överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv
och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2014. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till
förlängning av detta avtal som sträcker sig fram till den 1 juli 2015.
Organisatoriskt tillhör arbetsområdet numer kommunstyrelsens arbetsutskott.
Polisen i Sverige genomgår för närvarande en omfattande omorganisation. Utgångspunkten är
att bemanning av stationen i Svalöv kommer att ske på liknande sätt i den nya organisationen.
När stationschef och personal är på plats ska en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet
upprättas och trygghetsskapande mätbara mål identifieras.
Överenskommelsen för 2014 bör utvärderas under våren 2015.
Arbetsutskottet föreslog 2014-12-15, § 76, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Förslaget till överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun
om åtgärdsplan för 2014-01-01 – 2015-07-01 fastställs.
Det noteras att antalet informationsmöten skall vara ”1”.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-12-15, § 76
Förslag till överenskommelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: Förslaget till överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och
Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2015-01-01 – 2015-07-01 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
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Dnr: 202-2007

§ 9 Detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34
(Blomområdet), Billeberga samhälle
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande i ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län antas.

Sammanfattning av ärendet
Planen syftar i huvudsak till att pröva nybyggnation av småhus samt skola (förskola) och/eller
vård. Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11-18 § miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. En
separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats.
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 2011-05-05 – 2011-06-10, plansamråd
2011-11-16 -- 2011-12-14 och granskning (utställning) 2012-03-21 – 2012-04-18.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 111, att anta detaljplan för del av fastigheten
Billeberga 10:34. Beslutet överklagades av ägare till angränsande fastighet Billeberga 1:1.
Länsstyrelsen i Skåne län upphävde den antagna detaljplanen med motiveringen att
detaljplaneförslaget innebär att nya fastigheter förläggs alldeles intill klagandens jordbruksmark
utan mellanliggande skyddszon.
Den upphävda detaljplanen har omarbetats med bl.a. en utökad skyddszon inför ny utställning.
Ny granskning/utställning genomfördes 2013-10-30 – 2013-11-27. Kommunfullmäktige fattade
2104-08-25, § 101, följande beslut: Förslag till detaljplan för Billeberga 10:34 (Blomområdet)
antas.
Kommunfullmäktiges beslut har överklagats och kommunstyrelsen har att yttra sig till
länsstyrelsen. Anstånd har beviljats t o m 2015-01-14.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-25, § 101
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 124
Förvaltningens förslagsskrivelse, upprättad 2014-06-05, inkl. planhandlingar (planbeskrivning
med miljöbedömning och genomförande, plankarta med bestämmelser och illustrationskarta,
checklista, särskilt utlåtande, dagvattenutredning, Länsstyrelsens i Skåne läns beslut).
Länsstyrelsens beslut om upphävande, inkommet 2012-10-29.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 111

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12

Sida
16/31

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (FP), Krister Olsson
(S), Teddy Nilsson (SD), Håkan Andersson (C) och Linda Lindberg (SD): Föreliggande förslag till
yttrande i ärendet till Länsstyrelsen i Skåne län antas.

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

Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, ASB, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12

Sida
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Dnr: BTRN 238-2014

§ 10 Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsats i
Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Riskanalys för Svalövs kommun, daterad 2014-12-01, antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778, 3 kap 3 § skall kommunerna analysera sina
risker. Enligt 3 kap 8 § skall kommunerna också ha ett handlingsprogram för räddningstjänst
varunder riskanalysen ska ligga som underlag. Antagen riskanalys ska presenteras för
länsstyrelsen senast den 30 september 2015.
2011 tog räddningstjänsten fram ”Riskanalys för Svalövs kommun”, som en av bilagorna till
Handlingsprogrammet enligt skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige antog riskanalysen 2011-0530, § 96. Denna analys är nu omgjord och reviderad.
Riskanalysen har utarbetats av räddningstjänsten i samverkan med team risk. Underlaget till
rapporten kommer i huvudsak från insatsstatistik från räddningstjänstens register, en grafisk
presentation av objekt med särskilda risker för sin omgivning samt en grovanalys över risker i
Svalövs kommun.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2014-12-17, § 110, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Riskanalys för Svalövs kommun, daterad 2014-12-01,
antas.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2014-12-17, § 110
Förslag till riskanalys, daterad 2014-12-01
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, antaget av KF 2014-04-28, § 53.
Riskanalys, antagen av KF 2011-05-30, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Riskanalys för
Svalövs kommun, daterad 2014-12-01, antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, BRG)
Landskrona stad, Räddningstjänsten (Hanna Johansson)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12

Sida
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Dnr: BTRN 242-2014

§ 11 Aktualitetsförklaring av handlingsprogram för skydd mot
olyckor
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Handlingsprogram för skydd mot olyckor, som tillika utgör handlingsprogram för
räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor, antaget av kommunfullmäktige
2014-04-28, § 53, aktualitetsförklaras att gälla för mandatperioden 2015-2018. Det noteras att
en uppdatering/korrigering av information under stycket "6. Trafiksäkerhet" har gjorts.
2. Som bilaga 1 ersätter riskanalys daterad 2014-12-01 tidigare riskanalys antagen av
fullmäktige 2011-05-30, § 96.

Reservation
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Svalövs kommun antog ett handlingsprogram för skydd mot olyckor 201404-28, § 53. Ett handlingsprogram ska antas varje mandatperiod.
Länsstyrelsen har vid tillsyn påtalat vikten av att kommunen ska aktualitetsförklara det antagna
handlingsprogrammet för att tydliggöra att handlingsprogrammet är så aktuellt att det utgör
kommunens handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018. Därför förordar
räddningstjänsten att kommunfullmäktige aktualitetsförklarar handlingsprogrammet för skydd mot
olyckor som tillika utgör handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot
olyckor att gälla för mandatperioden 2015-2018.
Kommunfullmäktige antog en riskanalys 2011-05-30 § 96 vilken utgör bilaga 1 i det
handlingsprogram som ska aktualitetsförklaras. Förvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige
att anta en ny riskanalys för Svalövs kommun daterad 2014-12-01. Om denna riskanalys antas
av kommunfullmäktige som föreslaget, ska den sedan utgöra en ny reviderad bilaga 1 i det
handlingsprogram för skydd mot olyckor som aktualitetsförklaras för mandatperioden 2015-2018.
Förvaltningen uppmärksammas på sammanträdet på att informationen under avsnittet
”6. Trafiksäkerhet” inte är helt korrekt med anledning av nya beslut m.m. Detta kommer att rättas
inför fortsatt behandling av ärendet.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2014-12-17, § 111, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Handlingsprogram för skydd mot olyckor, som tillika
utgör handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor, antaget av
kommunfullmäktige 2014-04-28, § 53, aktualitetsförklaras att gälla för mandatperioden 20152018. Det noteras att en uppdatering/korrigering av information under stycket "6. Trafiksäkerhet"
har gjorts. 2) Som bilaga 1 ersätter riskanalys daterad 2014-12-01 tidigare riskanalys antagen av

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12

Sida
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fullmäktige 2011-05-30, § 96.
Vid sammanträdet lämnar räddningschef Eva Lövbom en redogörelse i ärendet.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2014-12-17, § 111
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, antaget av KF 2014-04-28, § 53.
Förslag till riskanalys, daterad 2014-12-01
Riskanalys, antagen av KF 2011-05-30, § 96

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Handlingsprogram för skydd mot olyckor, som tillika utgör handlingsprogram för
räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor, antaget av kommunfullmäktige 2014-0428, § 53, aktualitetsförklaras att gälla för mandatperioden 2015-2018. Det noteras att en
uppdatering/korrigering av information under stycket "6. Trafiksäkerhet" har gjorts. 2) Som bilaga
1 ersätter riskanalys daterad 2014-12-01 tidigare riskanalys antagen av fullmäktige 2011-05-30,
§ 96.
Fredrik Jönsson (C) och Lennart Pettersson (C): Ärendet återremitteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för avslag på Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jönssons m fl återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för avslag och 6 nej-röster för bifall, har kommuns beslutat att avslå Fredrik
Jönssons m fl återremissyrkande. Se omröstningsbilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL) för vidarebefordran till Länsstyrelsen i Skåne län

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12
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Dnr: BTRN 244-2014

§ 12 Beslut om frister för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll p.g.a. nya föreskrifter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen om förändrade frister för brandskyddskontroll noteras.
2. Förändrade frister för rengöring (sotning) samt undantag från dessa frister antas enligt vad
som framgår av bilaga 1, ”Förslag på frister gällande rengöring (sotning) av eldstäder”.

Sammanfattning av ärendet
Den 11 november 2014 beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om nya
föreskrifter och allmänna råd, MSBFS 2014:6, för rengöring och brandskyddskontroll, som börjar
gälla 1 januari 2015. Den innehåller även övergångsbestämmelser som beskriver hur
omställningen ska ske då brandskyddskontrollfrister förlängs respektive förkortas samt när
övergången senast ska vara genomförd.
Översynen har bl.a. haft som utgångspunkt att förlänga fristerna där statistiken visar att riskerna
är lägre. Fristlängden flyttas från 2 till 3 år för dessa objekt samtidigt som man haft en frist på 8
år på vissa objekt och funnit att det har varit för glest mellan besiktningarna så de har kortats till
6 år. För de flesta fastighetsägare betyder förändringen lägre kostnader.
Det är kommunens skyldighet att meddela frister för rengöring (sotning).
Till kommunen har inkommit en skrivelse från SIMAB där bolaget förordar tätare kontroller på
oljeeldade pannor än vad som anges i det allmänna rådet med motiveringen att de oljeeldade
pannorna är av äldre modell med nedsatt förbränningsförmåga. Efter samråd med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap konstaterar förvaltningen att oljeeldade pannor som servas
enligt skötselanvisningar inte ska utgöra särskild risk för brand.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2014-12-08 att kommunen ska följa de frister som
föreslås i MSB:s allmänna råd. I skrivelsen föreslås också ett antal undantag från reglerna om
frister för rengöring (sotning).
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2014-12-17, § 110, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Informationen om förändrade frister för
brandskyddskontroll noteras. 2) Förändrade frister för rengöring (sotning) samt undantag från
dessa frister antas enligt vad som framgår av bilaga 1, ”Förslag på frister gällande rengöring
(sotning) av eldstäder”.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom.
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Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2014-12-17, § 112
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-12-08.
Förslag på frister gällande rengöring (sotning) av eldstäder, daterad 2014-12-03.
SIMAB:s skrivelse ang föreskrifter/frister, inkommen 2014-11-25.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Lennart Petterssons (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Informationen om förändrade frister för brandskyddskontroll
noteras. 2) Förändrade frister för rengöring (sotning) samt undantag från dessa frister antas
enligt vad som framgår av bilaga 1, ”Förslag på frister gällande rengöring (sotning) av eldstäder”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL) för vbf till övriga berörda
Kommunförvaltningen (BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12
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Dnr: 1362-2014

§ 13 Uppräkning av LOV-peng
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1 april 2014 vara 352 kr exkl.
moms per timme samt från och med den 1 oktober 2014 vara 354 kr exkl. moms per
timme.
2. Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 april 2014 vara 444 kr
exkl. moms per timme samt från och med den 1 oktober 2014 vara 446 kr exkl. moms per
timme.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt LOV skulle införas
i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I samband med detta beslutades även att
utförarna inklusive Svalövs kommuns hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild
bestämd timtaxa. I samma beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de
kvalitetskrav som externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun.
Av förfrågningsunderlaget framgår att ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den
1 april varje år alternativt när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Ersättningsnivån för serviceinsatser är 345 kr exkl. moms fr o m den 1 april 2013. Efter
uppräkning för löner med en höjning på 2,5 % kommer den att vara 352 kr exkl. moms från och
med den 1 april 2014 och 354 kr exkl. moms från och med den 1 oktober 2014 då man höjt
OB-tillägget med 7,4 % från och med den 1 oktober 2014.
Ersättningsnivån för omvårdnadsinsatser är 435 kr fr o m den 1 april 2013. Efter uppräkning för
löner med en höjning på 2,5 % kommer den att vara 444 kr exkl. moms från och med den
1 april 2014 och 446 kr exkl. moms från och med den 1 oktober 2014 då man höjt OB-tillägget
med 7,4 % från och med den 1 oktober 2014.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-11-14, § 54, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och
med den 1 april 2014 vara 352 kr exkl. moms samt från och med den 1 oktober 2014 vara 354 kr
exkl. moms. 2) Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1 april 2014
vara 444 kr exkl. moms samt från och med den 1 oktober 2014 vara 446 kr exkl. moms.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-12-11, § 54
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-28

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Lennart Petterssons (C), Fredrik Jönssons (C), Torbjörn
Ekelunds (FP), Krister Olssons (S), Håkan Anderssons (C) och Linda Lindbergs (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser ska från och med den 1
april 2014 vara 352 kr exkl. moms per timme samt från och med den 1 oktober 2014 vara 354 kr
exkl. moms per timme. 2) Ersättningsbeloppet för omvårdnadsinsatser ska från och med den 1
april 2014 vara 444 kr exkl. moms per timme samt från och med den 1 oktober 2014 vara 446 kr
exkl. moms per timme.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: 1297-2014

§ 14 Uppräkning av ersättningsbeloppen för särskilt boende, särskilt
boende med demensinriktning samt korttidsboende för 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2014 vara 1 345
kr/dygn.
2. Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med den 1 april 2014 vara 533 268
kr/år.
3. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och med den
1 april 2014 vara 554 082 kr/år.
4. Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 oktober 2014 vara 1 351
kr/dygn.
5. Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med den 1 oktober 2014 vara
535 806 kr/år.
6. Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och med den
1 oktober 2014 vara 556 116 kr/år.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun tillämpar brukarbaserat ersättningssystem för särskilt boende, särskilt boende
med demensinriktning samt korttidsboende. Beloppet som ersätts bör årligen räknas upp för att
följa löneutvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-02, § 98, om tilläggsanslag för
löneökningar enligt avtal per den 1 april 2014 samt ökning av OB och jourersättningen enligt
avtal per den 1 oktober 2014. I och med detta behövs beslut om förhöjd ersättning.
De tidigare ersättningarna var för korttidsenheten 1 321 kr/dygn, för särskilt boende 1 436
kr/dygn och för demensboende 1 493 kr/dygn.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-11-12, § 53, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och
med den 1 april 2014 vara 1 345 kr. 2) Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med
den 1 april 2014 vara 533 268 kr. 3) Ersättningsbeloppet för särskilt boende med
demensinriktning ska från och med den 1 april 2014 vara 554 082 kr. 4) Ersättningsbeloppet för
korttidsboende ska från och med den 1 oktober 2014 vara 1 351 kr. 5) Ersättningsbeloppet för
särskilt boende ska från och med den 1 oktober 2014 vara 535 806 kr. 6) Ersättningsbeloppet för
särskilt boende med demensinriktning ska från och med den 1 oktober 2014 vara 556 116 kr.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-11-12, § 53
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-28
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons (SD), Linda
Lindbergs (SD) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 april 2014 vara 1 345 kr/dygn. 2)
Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med den 1 april 2014 vara 533 268 kr/år. 3)
Ersättningsbeloppet för särskilt boende med demensinriktning ska från och med den 1 april 2014
vara 554 082 kr/år. 4) Ersättningsbeloppet för korttidsboende ska från och med den 1 oktober
2014 vara 1 351 kr/dygn. 5) Ersättningsbeloppet för särskilt boende ska från och med den 1
oktober 2014 vara 535 806 kr/år. 6) Ersättningsbeloppet för särskilt boende med
demensinriktning ska från och med den 1 oktober 2014 vara 556 116 kr/år.

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

Justerare
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Dnr: 1361-2014

§ 15 Avskaffande av vård och omsorgspengen för särskilt boende
allmän inriktning, särskilt boende demens och korttidsboende
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vård- och omsorgspengssystemet avskaffas fr o m 2015-01-01 som
resursfördelningssystem för ekonomisk styrning inom särskilt boende allmän inriktning,
särskilt boende demens samt korttidsboende, för att återgå till anslagsfinansierad budget
inom dessa tre verksamhetsområden.

Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgspengen som infördes efter beslut i kommunfullmäktige 2008-04-28 § 59 skulle
bidra till en god ekonomisk hushållning och skulle utgöra systemet för ekonomistyrning för de
särskilda boendena. Modellen har trots översyn som pågick 2012-2013 inte fungerat som det
tänkta styrmedlet och över tid skapat orimliga förutsättningar för ekonomisk styrning.
Översyn av nivån i ersättningen som verkställdes 2014-04-01 har gett ytterligare svårigheter i
budgetarbete och uppföljning. De nya ersättningsnivåerna ger på flera enheter ett underskott
redan vid ingången av året.
Verksamheten är idag inte konkurrensutsatt vilket innebär att modellen enbart används för egen
regin.
Behovet är att återgå till en styrning baserad på nyckeltal för bemanning för särskilt boende;
allmän inriktning samt demens och på korttidsboende. Detta för att uppnå en tydligare
ekonomisk styrning och minskad administration.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-11-12, § 52, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Att avskaffa vård och omsorgspeng systemet fr o m
2015-01-01 som resursfördelningssystem för ekonomisk styrning inom särskilt boende allmän
inriktning, särskilt boende demens samt korttidsboende och att återgå till anslagsfinansierad
budget inom dessa tre verksamhetsområden.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-11-12, § 52
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-11-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Linda Lindbergs (SD), Anders
Nilssons (SD), Teddy Nilsson (SD) och Krister Olssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Vård- och omsorgspengssystemet avskaffas fr o m 2015-01-01 som resursfördelningssystem för

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12

Sida
28/31

ekonomisk styrning inom särskilt boende allmän inriktning, särskilt boende demens samt
korttidsboende, för att återgå till anslagsfinansierad budget inom dessa tre
verksamhetsområden.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12

Sida
29/31

Dnr: 32-2014

§ 16 Val
Kommunstyrelsens beslut
1. Val förrättas av kommunstyrelsen enl bilaga 1), punkterna a) - p)
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att förrätta ett antal val med anledning av den nya mandatperioden. Valen
avsågs ursprungligen förrättas 2014-12-01, men lyftes då ut från dagordningen.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12
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Dnr: 11-2014

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

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-12,
daterad 2014-12-18.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Ordföranden gratulerade därefter ledamoten Charlotta Eldh (MP) med anledning av hennes
högtidsdag.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-01-12
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Omröstningsbilaga 1, § 11 Aktualitetsförklaring av handlingsprogram för
skydd mot olyckor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ledamöter
Birgitta Jönsson, ordförande
Fredrik Jönsson
Olof Röstin, 1:e vice ordf
Teddy Nilsson
Krister Olsson
Lennart Pettersson, tjg ers för E Olofsson
Ann Pettersson
Linda Lindberg
Anette Hallberg, tjg ers för A Persson
Håkan Andersson
Torbjörn Ekelund
Anders Nilsson
Charlotta Eldh
SUMMA

Justerare

S
C
M
SD
S
C
M
SD
S
C
FP
SD
MP

Ja
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7

6

Utdragsbestyrkande

Avstår

Jävig

Val förrättade av kommunstyrelsen, 2015-01-12
Punkt

a

b

c

d

e

Organ
Ordningsnummer

Period
Funktion

Lilla Bäljaneå Hästbäcken vattenavledningsföretag

Rönneåns vattenråd

1

opol
opol

Fredrik Johansson
Charlotte Lundberg
Bordlägges
Bordlägges

opol
opol

1
2
3
4

2015-2018
Ledamot
Ersättare
Ombud
Ersättare för ombud

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

2015-2018
1 Ersättare
2 Ombud
3 Ersättare för ombud

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

2015-2018
1 Ersättare
2 Ombud
3 Ersättare för ombud

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

2015-2018
Ledamot
Ersättare
Ombud
Ersättare för ombud
Ersättare för revisor

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

2015-2018
Ledamot

Bordlägges

Rååns vattenråd

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
(enl stadagarna tillika Saxån-Braåns vattenråd)

Parti

2015-2018
Ledamot
Ersättare
Revisor
Revisorsersättare

1
2
3
4
5
f

Namn

1
2
3
4
Vegeåns vattendragsförbund

Rönneåkommittén (arbetsutskott)

Partigrupp

2 Ersättare
g

h

i

j

k

l

m

n

o

Bordlägges

Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl hemman år 1912015-2018
1 Representant

opol

Fredrik Johansson

opol

2015-2018
1 Representant

opol

Fredrik Johansson

opol

2015-2018
Representant

opol

Fredrik Johansson

opol

Braåns vattenavledningsföretag av år 1980

Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959

Skånes luftvårdsförbund

Skötselrådet för Söderåsens Nationalpark

Kommunens kvalitet i korthet, styrgrupp

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Skåne NordVäst

6K

2015-2018
1 Ombud
2 Ersättare
2015-2018
1 Ledamot

Bordlägges
Bordlägges

opol

Thomas Arnström

opol

2015-2018
1 Ledamot
2 Ledamot
3 Ledamot

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

2015-2018
1 Ledamot

Torbjörn Ekelund

FP

2015-2018
1 Ledamot
2 Ledamot

Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson

S
SD

2015-2018
1 Ledamot
2 Ledamot
3 Ledamot

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

p

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond
1
2
3
4
5

2015-2018
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ordförande

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

