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Dnr: -

§ 166 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Projektledare Eva Sköld och seniorkonsult Peter Englöv informerar om aktuell status vad
gäller sanering av f d BT Kemi-området i Teckomatorp (Dnr 222-2011).
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om Befolkningsförändringar i Svalövs kommun under
första halvåret 2015 samt prel befolkningsstatistik per 2015-06-30 (Dnr 466-2015).

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

§ 167 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 samhällsbyggnadsutskottet 2015-08-25
Protokoll från utbildningsutskottet 2015-08-10
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2015-08-20
Protokoll från extra stämma i AB SvalövsBostäder 2015-08-17

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 38-2015

§ 168 Val
Kommunstyrelsens beslut
1. Till styrelseledamöter alt. -suppleanter i Leader Nordvästra Skåne med Öresund
nomineras med följande rangordning Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Teddy
Nilsson (SD).
2. Till ledamöter i valberedningen nomineras Karl-Erik Kruse (S) och Ann Pettersson (M).
3. Till revisor nomineras Stefan Pettersson (M).
4. Till ombud för Svalövs kommun vid konstituerande stämman utses Olof Röstin (M).

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun kan nominera styrelseledamot, -suppleant, revisor, revisorssuppleant och/eller
valberedning i den ideella föreningen Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Föreningen håller
konstituerande stämma 2015-09-15, kl 18.30, på Sånnagården i Kvidinge.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr: 7-2015

§ 169 Uppföljning per 2015-06-30
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningens planerade och beslutade åtgärder för ekonomi i balans 2015 och 2016
noteras.
2. Förslaget att stänga öppenvården inom socialtjänsten avslås.
3. Förslaget att avveckla psykiatriboendet avslås.
4. Förslaget att stänga dagvårdsverksamheten för demens avslås.
5. Vård- och omsorgsutskottets förslag avs anhörigstödet avvaktas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vård- och omsorgsverksamhetens ram utökas med förstärkning från staten med
1 275 tkr för 2015 samt helår 2016 med 2 550 tkr.

Reservation
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Linda Lindbergs yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning per 2015-06-30.
Kommunstyrelsen fattade 2015-06-01, § 115, följande beslut: 1) Nämnder, styrelser, utskott och
verksamheter uppdras att hålla givna budgetar. 2) Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans
med ledningsgruppen komma med förslag till åtgärder för att hålla given totalbudget för Svalövs
kommun och att detta ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-15, § 96, följande beslut: 1) Anslaget för kommunledning
höjs med 150 tkr avseende finansiering Leader. 2) Anslaget för kommunledning höjs med 15 tkr
avseende kapitalkostnader utbyggnad utrymningslarm kommunhuset. 3) Anslaget för park höjs
med 300 tkr avseende upphandling av gräsklippning och grönyteskötsel.4) Anslaget för park höjs
med 45 tkr avseende donation av skulpturpark. 5) Anslaget för gata höjs med 600 tkr avseende
ökade kapitalkostnader. 6) Anslaget för gata höjs med 96 tkr avseende ökade kapitalkostnader
för Tågarp Gluggstorp gata till tågstation. 7) Anslaget för gata höjs med 20 tkr avseende ökade
kapitalkostnader för bredband tomrör. 8) Anslaget för gata höjs med 51 tkr avseende ökade
kapitalkostnader gatubelysning. 9) Anslaget för fritid höjs med 100 tkr avseende städ nya
idrottshallen. 10) Anslaget för fritid höjs med 270 tkr avseende hyra Torgskolan. 11) Anslaget för
förskola höjs med 500 tkr avseende ökad personaltäthet. 12) Anslaget för grundskola höjs med
22 tkr avseende ökade kapitalkostnader inventarier ny matsal. 13) Anslaget för gymnasieskola
höjs med 2 000 tkr avseende fler elever och högre kostnad per elev. 14) Anslaget för individ- och
familjeomsorg höjs med 350 tkr avseende socialsekreterare försörjningsstöd. 15) Anslaget för
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vård och omsorg höjs med 5 876 tkr avseende korttidsvård. 16) Anslaget för vård och omsorg
höjs med 120 tkr avseende arbetskläder. 17) Anslaget för vård och omsorg höjs med 100 tkr
avseende kapitalkostnader diverse investeringar. 18) 300 tkr anslås i investeringsanslag till
kommunledningen för utbyggnad brandlarm kommunhuset. 19) 160 tkr anslås i
investeringsanslag till räddningstjänsten för inköp av fyrhjuling+släp, vilket ersätter anslaget 160
tkr för renovering släckbil Röstånga. 20) 3 000 tkr anslås i investeringsanslag till gata för Tågarp
Gluggstorp gata till tågstationen samt fastighetsbildning. 21) 140 tkr anslås i investeringsanslag
till städ för städmaskin till nya idrottshallen. 22) 3 500 tkr anslås i investeringsanslag till gata för
etapp 3 och 4 gatubelysning. 23) 400 tkr anslås i investeringsanslag till grundskola för möbler till
matsal i nya idrottshallen. 24) 96 tkr anslås i investeringsanslag till vård och omsorg för
trygghetstelefon för brandlarm Ängslyckan. 25) 70 tkr anslås i investeringsanslag till vård och
omsorg för talfunktion Solgården på trygghetslarm. 26) 138 tkr anslås i investeringsanslag till
vård och omsorg för trygghetslarm Åsgården (komplettering). 27) 350 tkr i investeringsanslag till
transportbil städ, som finns i Strategisk Budget 2015 tas bort. 28) Investeringsanslaget för
Individ- och familjeomsorg höjs med 225 tkr avs Pro Capita BBIC. 29) Anslaget för Individ- och
familjeomsorg höjs med 23 tkr avs kapitalkostnader Pro Capita BBIC. 30) 4 500 tkr anslås i
ökade skatteintäkter för delfinansiering av ovanstående anslag. 31) 4 100 tkr anslås i intäkt för
återbetalning premier avtalssjukförsäkring (AGS) som delfinansiering av ovanstående anslag.
32) Kommunstyrelsen medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2015 och
2016 upplåna maximalt 100 miljoner kr.
Föreligger skrivelse ang åtgärder för att få budget i balans från kommunchef Fredrik Löfqvist,
daterad 2015-08-14. Ärendet kommer att behandlas ånyo på kommunstyrelsens sammanträde
den 14 september.
Kommunfullmäktige fattade 2015-08-31, § 130, följande beslut: Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Reviderad skrivelse ang åtgärder för att få budget i balans, inkl bilagor, 2015-09-02
Kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31, § 130
Skrivelse ang åtgärder för att få budget i balans, inkl bilagor, 2015-08-14
Uppföljning per 2015-06-30
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15, § 96
Uppföljning per 2015-04-30 samt förslag till kompletteringsbudget I

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Krister Olsson (S) och Anneli
Persson (S): 1) Förvaltningens planerade och beslutade åtgärder för ekonomi i balans 2015 och
2016 noteras. 2) Förslaget att stänga öppenvården inom socialtjänsten avslås. 3) Förslaget att
avveckla psykiatriboendet avslås. 4) Förslaget att stänga dagvårdsverksamheten för demens
avslås. 5) Vård- och omsorgsutskottets förslag avs anhörigstödet avvaktas.
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Olof Röstins (M), Krister Olssons (S) och Anneli
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Perssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Vård- och omsorgsverksamhetens ram
utökas med förstärkning från staten med 1 275 tkr för 2015 samt helår 2016 med 2 550 tkr.
Linda Lindberg (SD): Avslag på förslaget UTB1. I övrigt bifall till Birgitta Jönssons m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Linda Lindbergs (SD) ändringsyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition Birgitta Jönssons (S) m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Icke deltagande i beslut
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Charlotta Eldh (MP) deltar inte
i beslutet.

Protokollsanteckning
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anders Nilsson (SD): ”Vi ser ingen vinning med att
avvakta med rekrytering av personal i förskolan. Det kvarstår endast tre månader av året och vi
har ett stort behov av personal i förskolan.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 129-2015

§ 170 Finansiering av samverkan kring gemensamma
upphandlingar/Lunds kommuns debiteringsmodell
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun tecknar samverkansavtal med Lunds kommun i enlighet med Utkast till
samverkansavtal.
2. Förvaltningen uppdras att belysa utformningen av inköpsorganisationen i övriga kommuner
i Skåne Nordväst samt återkomma med olika förslag till framtida organisation av
inköpsverksamheten i Svalövs kommun m m. Rapport ska presenteras för kommunstyrelsen
senast december 2015.
3. Kommunledningen beviljas tilläggsanslag med 67 000 kronor för 2016. Anslaget finansieras
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2016.

Sammanfattning av ärendet
Lunds kommuns upphandlingsenhet är en resultatenhet som uppvisar stora underskott i sin
verksamhet och föreslår att nya samverkansavtal tecknas med revidering av finansieringsmodell
och finansiering för att nå kostnadstäckning för upphandlingsenheten.
Arbetsutskottet fattade 2015-06-22 följande beslut: 1) Informationen noteras. 2) Ärendet
återupptas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-24.
Nu föreligger förslag till förnyat avtal, samt tjänsteskrivelse med förslag i ärendet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Fredrik Löfqvist och ekonomichef Jan
Bengtsson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist och ekonomichef Jan Bengtsson, daterad
2015-08-03
Förslag till samverkansavtal avs samordnad upphandling av varor och tjänster
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 68
Minnesanteckningar från möte 19 maj 2015 om upphandlingssamverkan

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Eklund (FP), Olof Röstin (M) och Teddy
Nilsson (SD): 1) Svalövs kommun tecknar samverkansavtal med Lunds kommun i enlighet med
Utkast till samverkansavtal. 2) Förvaltningen uppdras att belysa utformningen av
inköpsorganisationen i övriga kommuner i Skåne Nordväst samt återkomma med olika förslag till
framtida organisation av inköpsverksamheten i Svalövs kommun m m. Rapport ska presenteras
för kommunstyrelsen senast december 2015. 3) Kommunledningen beviljas tilläggsanslag med
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67 000 kronor för 2016. Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov
2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, AAN inkl. samverkansavtal med bilaga)
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Dnr: 623-2015

§ 171 Reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.
2. Punkt 5.8 ska delegeras till samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av gällande delegeringsordning för kommunstyrelsen har gjorts. Revideringarna
beror på förändringar i organisationen, erfarenheter gjorda sedan delegeringsordningen senast
antogs och några observerade skrivfel.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Linda
Lindberg (SD): Föreliggande förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.
Fredrik Jönsson (C), Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Linda
Lindberg (SD): Punkt 5.8 ska delegeras till samhällsbyggnadsutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons ändringsyrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, BRG, HAHZ, JAON)
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Dnr: 579-2015

§ 172 Förslag till felparkeringsavgifter m.m. inför införande av
parkeringsavgifter
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till taxor, daterade 2015-06-23, antas att gälla fr.o.m. 2015-10-01.
2. Finansiering av parkeringsövervakning ska ske inom befintlig budgetram för gator och
vägar.
3. Den övergripande inriktningen för parkeringsövervakningen enligt förvaltningens
skrivelse daterad 2015-06-23 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-11, § 107, att uppdra åt kommunförvaltningen att
upphandla tjänsten för parkeringsövervakning under ett år efter förslag från
kommunförvaltningen. Parkeringsövervakningen ska sedan utvärderas med avseende på effekt
på samhället samt en ekonomisk utvärdering.
Gällande avgifter för felparkering fastställdes av kommunfullmäktige 1994-01-31, § 8. Avgifterna
är inaktuella och bör justeras enligt bifogat förslag från förvaltningen. De föreslagna avgifterna är
300 kr resp. 600 kr per överträdelse. Gällande avgifter är 250 kr resp. 400 kr per överträdelse.
Finansiering av parkeringsövervakning kommer ske inom befintlig budgetram för gata- och
parkverksamheten. Eventuellt överskott som kan genereras av verksamheten bör återinvesteras
i tätortsnära parkeringsplatsutbyggnad.
Parkeringsövervakningen ska syfta till att öka trafiksäkerheten och bör under provåret ske 15
timmar per vecka.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-08-25, § 93, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
1) Förslag till taxor, daterade 2015-06-23, antas att gälla fr.o.m. 2015-10-01. 2) Finansiering av
parkeringsövervakning ska ske inom befintlig budgetram för gator och vägar. 3) Den
övergripande inriktningen för parkeringsövervakningen enligt förvaltningens
skrivelse daterad 2015-06-23 godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av gatu- och parkchef Niklas Geidenstam.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-08-25, § 93
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-06-23
Förslag till parkeringsavgifter, daterade 2015-06-23
Gällande parkeringsavgifter, beslutade av KF 1994-01-31, § 8
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Eklunds (FP), Linda Lindbergs (SD), Teddy
Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C) och Anders Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Förslag till taxor, daterade 2015-06-23, antas att gälla fr.o.m. 2015-10-01.
2) Finansiering av parkeringsövervakning ska ske inom befintlig budgetram för gator och vägar.
3) Den övergripande inriktningen för parkeringsövervakningen enligt förvaltningens skrivelse
daterad 2015-06-23 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM, AASN, SESL, EMTO, BRG)
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Dnr: 191-2011

§ 173 Inlösen av del av Vindfälle 1:9, f.d. deponi
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har 1982-1992 bedrivit deponi på den del av fastigheten Vindfälle 1:9 som enligt
förslag ska överlåtas till Svalövs kommun. Arrendet av marken övertogs senare av LSR som
återvinningsstation och arrendet gick ut 2011. Under den tid marken användes som deponi har
området förorenats. Kommunen är skyldig att återställa marken till odlingsbart skick enligt
arrendeavtal tecknat den 8 maj 1983. Kostnaden för detta har LSR bedömt till minst 1 220 000
kr. Om kommunen väljer att i stället köpa den förorenade marken har kommunen ingen
skyldighet gentemot markägaren att återställa området. Kommunen får rådighet att utföra
lämpliga åtgärder på kommunens nedlagda deponier i prioriteringsordning.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-06-19, § 96, att teckna bytesavtal med
fastighetsägaren till den aktuella marken. Fastighetsägaren skulle enligt förslaget avstå marken
mot ett område inom Billeberga industriområde. Bytet har av olika anledningar har inte kunnat
genomföras.
Markägaren till Vindfälle 1:9 är nu beredd att avstå det förorenade området till kommunen mot
en ersättning av 725 000 kr exkluderat avstyckningskostnaden. Avstyckningskostnaden bedöms
uppgå till ca 30 000 kr.
LSR har avsatt ca 1 Mnkr för återställningen. Men i samråd med LSR föreslås att dessa medel
istället nyttjas för köp av marken enligt ovan samt att resterande medel används till nödvändig
sanering.
Ett förslag är att senare använda platsen som mottagningsplats (anmälan krävs till Söderåsens
miljöförbund) för lämpliga massor som uppstår i samhället vid kommunens projekt.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-08-25, § 94, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsutskottets beslut i protokoll daterat 2013-06-19, § 96 upphävs. 2) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om tilläggsanslag, uppdras förvaltningen att förvärva
del av fastigheten Vindfälle 1:9 till en köpeskilling av 725 000 kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg bemyndigas att underteckna handlingar i ärendet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-06-19, § 96
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Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet bordlägges.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige (MSDG, EMTO, JBN, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-09-14
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Dnr: 110-2015

§ 174 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 2015-09-14,
daterad 2015-08-06. Redovisningen omfattar beslut fattade 2015-08-06 – 2015-09-01.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

