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Dnr: -

§ 51 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Upphandlingschef Birgitta Petrusson, Lunds kommun, informerar om upphandlingssamarbetet
mellan Lunds och Svalövs m fl kommuner.
b) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om a) Flyttningar för Svalövs kommun år 2013
(Dnr 288-2013), b) Befolkningsprognos för planeringsområden i Svalövs kommun 2014 - 2025
(Dnr 288-2013) och c) Prel befolkningsstatistik per 2014-01-31 (Dnr 382-2014).

Beslutsunderlag
Föredragna handlingar enl ovan
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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§ 52 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 2014-03-24
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2014-03-26
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-03-10
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2013-03-13
Protokoll från styrelsemöte 2014-02-20, Landskrona - Svalövs Renhållnings AB
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2014-03-04
Mötesanteckningar från ägarträff med Sydvatten AB 2014-03-14
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2014-03-07

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 32-2014

§ 53 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Håkan Välawik (C) godkännes.
2. Till ersättare i styrelsen för August Christerson stipendiefond efter Håkan Välawik (C), som
avsagt sig uppdraget, utses Caroline Laurell (C).

Sammanfattning av ärendet
Håkan Välawik (C), har i skrivelse 2014-03-20, avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för
August Christersons stipendiefond.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Håkan Välawik (C), daterad 2014-03-20
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för August Christersons stipendiefond
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (AAN)
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Dnr: 12-2014

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

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § i kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska
detta och vad som kommit fram vid beredningen, anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska de motioner som inte beretts färdigt redovisas
i april varje år till fullmäktige.
Totalt är femton motioner under beredning varav fem har behandlats längre än ett år.
Arbetsutskottet föreslog 2014-03-24, § 27, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-24, § 27
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, KALN, CAKK, BRG)
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Dnr: 153-2013

§ 55 Årsredovisning för Svalövs kommun 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen för år 2013 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige.
2. Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är tillfredsställande
indikerar detta att kommunens sammanvägda måluppfyllelse under verksamhetsåret 2013
har varit god. Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att
bedömningen God ekonomisk hushållning uppfyllts.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisningen för Svalövs kommun år 2013. I
årsredovisningen lämnas bl.a. förvaltnings- och verksamhetsberättelser för det föregående året.
Dessutom redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet
(resultaträkning), verksamhetens finansiering (finansieringsanalys) och den ekonomiska
ställningen vid årets slut (balansräkning).
Svalövs kommun redovisar ett överskott för 2013 på 14,7 mnkr medan budgeten låg på
9,2 mnkr. Motsvarande resultat för koncernen är 21,4 mnkr där samtliga tre hel- och delägda
företag visar överskott.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Svalövs kommun 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Ingrid Ekström
(SD): 1) Årsredovisningen för år 2013 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige. 2)
Utifrån sammanställningen av målen och att resultaten övervägande är tillfredsställande indikerar
detta att kommunens sammanvägda måluppfyllelse under verksamhetsåret 2013 har varit god.
Mot denna bakgrund föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige att bedömningen God
ekonomisk hushållning uppfyllts.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
Revisionen
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Dnr: 320-2014

§ 56 Resultatbalansering för särskilt boende, korttidsboende samt
hemvården i Vård och Omsorg för resultat år 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende, korttidsboende och hemvården för
2013 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2014-03-12. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna särskilt boende, korttidsboende samt hemvården, inom kommunal produktion
erhåller resurser genom ett brukarbaserat ersättningssystem. Ett sådant system bör kombineras
med system för resultatöverföring mellan åren för att ge verksamheterna möjlighet till långsiktig
planering och inte endast fokus på det enskilda året. Denna skrivelse hanterar resultatöverföring
från 2013.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-03-13, § 12, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt boende,
korttidsboende och hemvården för 2013 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2014-03-12.
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-03-13, § 12
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-12, inkl. bilaga Överskridande av
personalkostnader samt materiella kostnader inom Hemvården 2013

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Torbjörn Ekelunds
(FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Resultaten för de tre resultatenheterna särskilt
boende, korttidsboende och hemvården för 2013 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad
2014-03-12. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, JBN, MEKN, AAN)
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Dnr: 58-2014

§ 57 Begäran om överföring av investeringsanslag till år 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Överföring på 1.762.000 kr för projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1
godkänns.
2. Överföring på 28.297.000 kr för projekt inom samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 2
godkänns.
3. Överföring på 7.378.000 kr för projekt inom utbildningsutskottet enligt bilaga 3 godkänns.
4. Överföring på 373.000 kr för projekt inom vård och omsorgsutskottet enligt bilaga 4
godkänns.

Reservationer
Christer Laurell (C), Ingrid Ekström (SD) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet, till
förmån för Christer Laurells m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Överföring av investeringsanslag från 2013 till 2014 ska enligt kommunens rutiner beslutas i
kommunfullmäktige. Det handlar om investeringar, som är påbörjade, men som försenats. Totalt
begärs 37.810.000 kr att överföra. Summan fördelar sig med 15.714.000 kronor på den
skattefinansierade delen samt 22.096.000 kr på avgiftsfinansierad del där även
Teckomatorpsgården ingår. Beslutet avseende den skattefinansierade delen kommer att
innebära att kommunens finansiella mål om investeringsnivån kommer att bli väsentligt svårare
att uppnå.
Arbetsutskottet föreslog 2014-03-24, § 22, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut:: 1) Överföring på 1.762.000 kr för projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott
enligt bilaga 1 godkänns. 2) Överföring på 28.297.000 kr för projekt inom
samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 2 godkänns. 3) Överföring på 7.378.000 kr för projekt
inom utbildningsutskottet enligt bilaga 3 godkänns. 4) Överföring på 373.000 kr för projekt inom
vård och omsorgsutskottet enligt bilaga 4 godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-24, § 22
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Olof Röstins (M), Krister Olssons (S) och
Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Överföring på 1.762.000 kr för
projekt inom kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga 1 godkänns. 2) Överföring på
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28.297.000 kr för projekt inom samhällsbyggnadsutskottet enligt bilaga 2 godkänns. 3)
Överföring på 7.378.000 kr för projekt inom utbildningsutskottet enligt bilaga 3 godkänns. 4)
Överföring på 373.000 kr för projekt inom vård och omsorgsutskottet enligt bilaga 4 godkänns.
Christer Laurells (C) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till
beslutspunkterna 1-4, förutom avslag på del av punkt 2, projekt 1217 (Teckomatorpsgården).
Torbjörn Ekelund (FP): Avslag på Christer Laurells m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, första punkten, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl och Christer Laurells m fl yrkande, andra
punkten, och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons yrkande.
Ordföranden ställer så proposition på eget m fl yrkande, tredje punkten, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer slutligen proposition på eget m fl yrkande, fjärde punkten, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
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Dnr: 142-2013

§ 58 Uppföljning av intern kontrollplan 2013
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under 2013.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen antog 2013-03-11, § 48, förslag till intern kontrollplan 2013. Förvaltningen har
nu genomfört en uppföljning.
Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.
Svalövs kommunfullmäktige har under 2012 reviderat policy för internkontroll. Revideringen
innebär att kommunen koncentrerar sig mer och bättre på moment där riskbedömningen är
högre. Kontrollmomenten har också blivit mera enhetliga och likartade i hela kommunen.
Förvaltningen bedömer att Svalövs kommun har uppfyllt kraven 2013 för att anses ha en god
intern kontroll. Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av resultatet för de enskilda
momenten. Kommunstyrelsen valde ut 17 kontrollmoment där risken bedömdes hög. Utfallet kan
sammanfattas enligt nedan:
•
12 internkontrollmoment har bedömts som OK
•
3 moment finns det brister i men i samtliga dessa fall föreslås åtgärder
•
2 moment har inte utförts av tidsskäl eller av misstag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-03-24, § 21, kommunstyrelsen, fatta följande
beslut: 1) Informationen noteras. 2) Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god
intern kontroll under 2013.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-24, § 21
Bilagor, 17 internkontrollmoment
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-03-12
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-11, § 48

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Torbjörn Ekelund (FP): 1) Informationen
noteras. 2) Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under
2013.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr: 255-2014

§ 59 AB SvalövsBostäder - Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2013 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsBostäder. Det noteras att årsstämma kommer att
hållas 2014-05-22.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2013 med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB SvalövsBostäders
årsredovisning för år 2013 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 256-2013

§ 60 AB SvalövsLokaler - Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2013 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för AB SvalövsLokaler. Det noteras att årsstämma kommer att
hållas 2014-05-22.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2013 med revisionsberättelse och granskningsrapport
från lekmannarevisorerna

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB SvalövsLokalers
årsredovisning för år 2013 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga
av fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)
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Dnr: 222-2014

§ 61 LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB - Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2013 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och
VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB.
Det noteras att bolagsstämma kommer att hållas 2014-05-20.

Beslutsunderlag
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för 2013 med revisionsberättelse och
granskningsrapport från lekmannarevisorerna
Bolagsstyrningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2013 noteras.2) Svalövs
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för LSR
Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 258-2014

§ 62 Söderåsens Miljöförbund - Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
2.

Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2013 noteras.
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2013.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2013 med revisionsberättelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Charlotte Wachtmeisters yrkanden: 1) Söderåsens miljöförbunds
årsredovisning för år 2013 noteras. 2) Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunfullmäktige antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 261-2014

§ 63 Kommunalförbundet Medelpunkten - Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2013 noteras.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten.

Beslutsunderlag
Årsredovisning för Kommunalförbundet Medelpunkten med revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2013.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för år 2013 noteras. 2) Direktionen för
Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SERN, FKLT, JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 386-2014

§ 64 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamheter per
2014-02-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Prognosen i rapporten bygger på verksamheternas egna bedömningar avseende nettokostnader
för 2014. Svalövs kommun har en budget som ligger på +9,3 mnkr. Rapporten pekar på ett
resultat strax över 0 mnkr om hela anslaget för strategisk reserv används. Prognosen är 8,6
mnkr sämre än budgeterat.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-03-24, § 23, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-24, § 23
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsens verksamheter per 2014-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Eklund (FP), Birgitta Jönsson (S) ochCharlotte Wachtmeister (M): Informationen
noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 241-2013

§ 65 HR Servicecenter Skåne Nordväst (löne- och
pensionsadministration)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att teckna samverkansavtal.
2. Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med eventuella förslag till ändringar i
kommunens styrdokument med anledning av samarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-13, § 103, att Svalövs kommun ansluter sig till ett i Skåne
Nordväst gemensamt löne- och pensionscenter inrättat i Helsingborg.
Syftet med samverkan kring löne- och pensionsadministration är att minska sårbarheten samt att
uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet.
Föreligger nu att teckna ett nytt samverkansavtal med en bindningstid under en period av 5 år
samt med rätt för samverkanskommun att skriftligen säga upp avtalet till upphörande senast 18
månader före avtalstidens utgång. Om ingen uppsägning sker förlängs avtalet med 3 år i sänder
med samma uppsägningstid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2014-03-24, § 25, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsens ordförande uppdras att teckna samverkansavtal.
2) Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med eventuella förslag till ändringar i
kommunens styrdokument med anledning av samarbetet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av personalchef Paul Ekelund.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-24, § 25
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-03-11
Förslag till samverkansavtal kring löne- och pensionscenter i Skåne Nordväst inklusive bilagor
Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-13 § 103

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Olof Röstin (M), Ingrid
Ekström (SD), Karl-Erik Kruse (S) och Krister Olsson (S): 1) Kommunstyrelsens ordförande
uppdras att teckna samverkansavtal. 2) Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med
eventuella förslag till ändringar i kommunens styrdokument med anledning av samarbetet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Protokollet ska skickas till:
Helsingborgs stad
Kommunförvaltningen (PAEK, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 726-2013

§ 66 Begäran om uppgifter gällande kommunens planer på utökat
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningens förslag till svar antas som kommunstyrelsens eget och översänds till
Länsstyrelsen.

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har i skrivelse daterad 2013-06-27 begärt en tid- och handlingsplan för anslutning
av utpekade områden enligt kommunens strategi för vatten och avlopp på landsbygd till
verksamhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning.
För de områden som Länsstyrelsen har begärt uppgifter om enligt prioritet 1 ska uppgifter
redovisas om när en anslutning till allmän VA-anläggning kan lösas, en karta över tillkommande
verksamhetsområde samt hur VA-frågan avses lösas. För de områden som faller under prioritet
2 ska framgå vilka utredningar som behövs göras för att bedöma möjligheten att ansluta
befintliga områden till kommunalt VA, när dessa utredningar bedöms vara klara samt när
nuvarande bebyggelse kan komma att vara ansluten till allmän VA-anläggning.
Förvaltningen har, tillsammans med NSVA, tagit fram ett förslag till svar.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-10-16, § 147, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Förvaltningens förslag till svar antas som kommunstyrelsens eget och översänds till
Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2013-11-04, § 171, följande beslut: Förvaltningens förslag till svar
antas som kommunstyrelsens eget och översänds till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har i skrivelse daterad 2014-02-27 framfört synpunkter på kommunens tidplan.
Nu föreligger ett svar från samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg, daterad 2014-04-01
Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län, daterad 2014-02-27
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-04, § 171

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Karl-Erik Kruse (S) och Torbjörn Ekelund (FP):
Förvaltningens förslag till svar antas som kommunstyrelsens eget och översänds till
Länsstyrelsen.

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

Protokollsanteckning
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C): ”Länsstyrelsens synpunkter överensstämmer i stora
drag med de som Centerpartiet tidigare har lämnat i ärendet. Dessa har inte beaktats av
majoriteten. Vi kan därför inte ställa oss bakom förslaget till yttrande till länsstyrelsen och avstår
från att delta i beslutet.”
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MSDG)
NSVA
Söderåsens miljöförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 603-2009

§ 67 Cykelplan för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till cykelplan, inkl åtgärdskartor för landsbygd respektive tätorter, antas som ett
underlag för planering av åtgärder i cykelnätet. Genomförande av projekt sker utefter
beslutade ekonomiska ramar i budget.

Reservationer
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig till förmån för Christer Laurells yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige uppdrog 2010-09-27, § 114, åt kommunstyrelsen att ta fram en reviderad
gång- och cykelvägsplan för Svalövs kommun. Uppdraget finns också med i tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottets budget för 2012 (Uppdrag: Revidera gällande gång- och cykelplan,
TSU 120301, § 10).
Den nya planen föreslår åtgärder för att förbättra cykelnätet i Svalöv och stimulera cykling bland
kommuninvånare. Planen lyfter fram ett antal förbättringar i tätorter och på landsbygd och anger
vilken prioritering de bör ha. Syftet med planen är att förbättra tillgänglighet, säkerhet, folkhälsa,
främja fritidscykling och cykelturism, informera om cyklingens fördelar, minska utsläpp och buller
samt främja proportionerlig fördelning av resurser.
Planen har varit på remiss under 2013 till politiken och allmänheten via hemsidan och
information i lokaltidningen.
Cykelplanen ska användas av förvaltningen som underlag för åtgärder. Genomförande av projekt
sker utefter ramar i budget.
Samhällsbyggnadsutskottet bordlade ärendet till nästkommande sammanträde 2014-03-05,
§ 20.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2014-03-26, § 45, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till cykelplan, inkl åtgärdskartor för landsbygd
respektive tätorter, antas som ett underlag för planering av åtgärder i cykelnätet. Genomförande
av projekt sker utefter beslutade ekonomiska ramar i budget.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-26, § 45
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-05, § 20

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-02-19
Förslag till cykelplan, daterat 2014-02-19
Bilaga 1: Åtgärder i tätorter, karta i A2 samt Bilaga 2: Åtgärder på landsbygd, karta i A2, daterade
2014-02-19
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-03-20, § 51
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2012-03-01, § 10
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-27, § 114

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S) och Karl-Erik Kruses (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Förslag till cykelplan, inkl åtgärdskartor för landsbygd respektive tätorter,
antas som ett underlag för planering av åtgärder i cykelnätet. Genomförande av projekt sker
utefter beslutade ekonomiska ramar i budget.
Christer Laurell (C): 1) Det privata vägnätet kan öka attraktionskraften för och möjligheterna till
cykling i kommunen. Förvaltningen uppdras komplettera cykelplanen med lämpliga och möjliga
vägar, efter godkännande av berörda väghållare.
• Prioriterade åtgärder
Svalöv, Västergatan – förbi Brinkagården och anslutning till f d Landskronvägen
Svalöv Rönnebergsvägen, Fridhem – Svalegatan
Hårdbeläggning ca 200 m, Svalöv-Teckomatorp
Tågarp GC-tunnel vid fritidsgården
Tågarp, väg 110, GC-väg från Tågarp till vägen mot Rönneberga Backar
Teckomatorp, väg 17, GC-väg, Karlsgatan – vägen mot Frälsegården
Kågeröd, GC-väg, Industrigatan – Trädgårdsgatan
Röstånga, GC-väg till Billinge
Röstånga , GC-väg mot Skäralid, upprustning
• Ytterligare utredning
GC-väg utmed väg 108 genom Röstånga
• Avslag på åtgärd
Kågeröd, GC-väg utmed väg 109 genom centrum
Teckomatorp, Storgatans begränsning till enbart GC-väg

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Christer Laurells yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JBLS, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: KS 303-2014, BTRN 162-2013

§ 68 Handlingsprogram för skydd mot olyckor
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor, daterat 2014-02-28, antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 3 § ska alla kommuner ha ett handlingsprogram som
antas av kommunfullmäktige för varje ny mandat period. Innan programmet antas ska samråd ha
skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken
Räddningsnämnden beslutade 2013-09-24, § 76, att skicka ut ärendet om antagande av Svalövs
kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor på remiss till kommunens samtliga utskott,
nämnder och bolag. Handlingsprogrammet skickades även till berörda myndigheter, kommunala
bolag samt närliggande kommuner.
Det har inkommit yttrande från de kommunala nämnderna, utskotten, Länsstyrelsen och
gränsande kommuner. Inkomna synpunkter har sammanställts i bifogad samrådsredogörelse
och till viss del inarbetas i handlingsprogrammet.
Det noteras att handlingsprogrammet om skydd mot olyckor ska aktualitetsprövas i början på
varje mandatperiod, varför ärendet kommer att lyftas för nytt beslut i kommunfullmäktige under
första kvartalet 2015.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden föreslog 2014-03-04, § 13, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor,
daterat 2014-02-28, antas.

Beslutsunderlag
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2014-03-04, § 13
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2014-02-28
Förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor, daterat 2014-02-28, med bilagor.
Samrådsredogörelse, daterad 2014-02-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Torbjörn Ekelunds (FP) och
Eva Olofssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Förslag till handlingsprogram för skydd
mot olyckor, daterat 2014-02-28, antas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yttrande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL, Lotta Vylund (Räddningstjänsten Landskrona), BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 47-2013

§ 69 Kvalitetsuppföljning LOV
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-12.

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.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-03-13, § 18
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-02-13
Rapporten ”Kvalitetsuppföljning – Hemvården i Svalövs kommun”, daterad 2013-02-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2014-05-12.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, AAFR)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Sida
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Dnr: 1018-2012

§ 70 Motion, Kampanj mot rökning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Reservation
Christer Laurell och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C) har lämnat in en motion angående kampanj
mot rökning. Motionärerna föreslår att Svalövs kommun snarast ska initiera en kampanj mot
rökning och gärna i samarbete med andra intressenter.
Kommunförvaltningen skriver i ett svar bl.a. att skolan redan undervisar om riskerna med tobak
samt att det i kommunens folkhälsoplan finns mål som anger att eleverna på grundskolan och
gymnasiet ska vara rökfria och avstå från alkohol, droger och dopning samt att prioriterade
aktiviteter ska göras för minskat bruk av tobak.
Arbetsutskottet föreslog 2013-03-24, § 26, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens arbetsutskotts eget.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-24, § 26
Yttrande över motion, daterat 2014-03-11
Remittering av motion, daterad 2012-11-12
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-29 § 135
Motion från Lennart Pettersson (C) och Agnetha Persson (C), inkommen 2012-10-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Krister Olssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Ingrid Ekströms (SD),
Annelie Perssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Christer Laurells yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar Birgitta Jönssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, KET)
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14
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Dnr: 898-2013

§ 71 Motion, Landsbygdsvision 2030
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande anses motionen besvarad.

Reservationer
Christer Laurell (C) och Eva Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer
Laurells yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Christer Laurell (C) och Björn Nordström (C) har lämnat in en motion om Landsbygdsvision
2030. Motionärerna föreslår att Svalövs kommun i samverkan med andra aktörer tar fram en
Landsbygdsvision 2030.
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsutskottet för yttrande.
Utskottets ordförande har skrivit ett förslag till yttrande daterat 2014-02-24. Av yttrandet framgår
sammanfattningsvis att motionen tar upp ett viktigt ämne samt att landsbygdens utveckling
behandlas inom det pågående arbetet med att aktualisera översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-03-05, § 18, följande beslut: Ordförandens förslag till
yttrande antas som utskottets eget.
Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: Med
hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-03-05, § 18
Remittering av motion, daterad 2013-10-17
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-09-23, § 122
Christer Laurells och Björn Nordströms motion, daterad 2013-09-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeisters (M), Birgitta Jönssons (S) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Med hänvisning till samhällsbyggnadsutskottets yttrande anses motionen
besvarad.
Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl och Christer Laurells yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-04-14

Dnr: 11-2014

§ 72 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 2014-04-14,
daterad 2014-04-03.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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