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Dnr -

§ 53 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Beslutsunderlag
a) Mats Stedt, Konsum, Kågeröd, informerar om företaget och dess
verksamhet.
b) Kommunpolis Björn M Johnsson informerar om trygghetsmätning (Dnr
146-2016)
c) Ekonomichef Jan Bengtsson Preliminär befolkningsstatistik per 201512-31, Befolkningsutveckling i Svalövs kommun 2015,
Befolkningsutveckling i Svalövs kommun 2015 per område, Utflyttning
för Svalövs kommun 2015 (Dnr 466-2015), Prel befolkningsstatistik per
2016-01-31 (Dnr 158-2016) samt Befolkningsprognos för Svalövs
kommun 2016-2025; planeringsområden (inkl bilagor) (Dnr 159-2016).
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande protokoll noteras

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-29
LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB, styrelsemöte 2016-02-22
Kommunalförbundet Medelpunkten, direktionsmöte 2016-02-09
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7-2016

§ 55 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2016

§ 56 Partistöd 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Centern beviljas partistöd med 75 747 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd från centern

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Centern beviljas
partistöd med 75 747 kr.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 793-2015

§ 57 Resultatbalansering för hemvården i Vård och
Omsorg för resultat år 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultatet för resultatenheten hemvården för 2014 fastställs enligt tabell
i skrivelse daterad 2015-10-06. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten hemvård 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.
Arbetsutskottet föreslog 2016-03-29, § 35, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Resultatet för resultatenheten
hemvården för 2014 fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2015-10-06.
Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-29, § 35
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-10-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Resultatet för resultatenheten hemvården för 2014
fastställs enligt tabell i skrivelse daterad 2015-10-06. Beloppen hanteras via
resultatutjämningsfond per enhet.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11-2016

§ 58 Årsredovisning för Svalövs kommun 2015
Kommunstyrelsens beslut
1) Årsredovisningen för 2015 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige
2) Uppföljningen av kommunens måluppfyllelse enligt årsredovisningen visar att
de två ekonomiska visarna är negativa samt att endast fyra av elva mål uppnås
med grön bedömning. Svalövs kommun bedömer med den bakgrunden att vi
inte uppnått god ekonomisk hushållning under 2015. Vi har en utmaning framför
oss för att kunna nå fram till målet under de kommande åren.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt årsredovisning för Svalövs kommun år
2015. 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).
Arbetsutskottet fattade 2016-03-29, § 31, följande beslut: 1) Årsredovisningen
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 2) 5 457
tkr disponeras 2015 ur generellt extra statsbidrag från Migrationsverket, vilket
erhölls i december 2015.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-30, § 31
Årsredovisning för Svalövs kommun, registrerad 2016-03-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons
(C), Ann Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD) och Anders Nilssons (SD)
förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Årsredovisningen för 2015 överlämnas
till revisionen och kommunfullmäktige. 2) Uppföljningen av kommunens
måluppfyllelse enligt årsredovisningen visar att de två ekonomiska visarna är
negativa samt att endast fyra av elva mål uppnås med grön bedömning.
Svalövs kommun bedömer med den bakgrunden att vi inte uppnått god
ekonomisk hushållning under 2015. Vi har en utmaning framför oss för att
kunna nå fram till målet under de kommande åren.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

9(41)

Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-11

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, EMTO, AAN)
Kommunfullmäktige
Revisionen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 40-2016

§ 59 Årsredovisning 2015 – AB SvalövsBostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB SvalövsBostäder.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C) och Olof Röstin
(M): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (L), Fredrik Jönssons (C) och Olof
Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB SvalövsBostäders
årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsBostäder
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 3) Svalövs kommuns ombud
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv
för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 41-2016

§ 60 Årsredovisning 2015 – AB SvalövsLokaler
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB SvalövsLokalers årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB SvalövsLokaler.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund
(L): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige (S): 1) AB SvalövsLokalers
årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB SvalövsLokaler
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 3) Svalövs kommuns ombud
uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv
för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsLokaler
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande

12(41)

Sida

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-11

Dnr 42-2016

§ 61 Årsredovisning 2015 – LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2015
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 2015.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings
AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L)
och Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Torbjörn
Ekelunds (L) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2015 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 2015. 3) Svalövs kommuns ombud uppdras
att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige fastställda ägardirektiv för
antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 43-2016

§ 62 Årsredovisning 2015 – NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB årsredovisning för år
2015 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Krister Olsson (S),
Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits
av aktiebolaget under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Krister Olssons
(S), Torbjörn Ekelunds (L) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
3) Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 45-2016

§ 63 Årsredovisning 2015 – AB Sydvatten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. AB Sydvattens årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för AB Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB Sydvatten.
Det noteras att årsstämman kommer att hållas den 27 maj 2016.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD)
och Torbjörn Ekelund (L): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S), Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons
(SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) AB
Sydvattens årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud
instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för AB
Sydvatten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 3) Svalövs
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av fullmäktige
fastställda ägardirektiv för antagande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
AB Sydvatten
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 46-2016

§ 64 Årsredovisning 2015 – KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB årsredovisning för år 2015
noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2015 för AB KommunAssurans Syd
Försäkrings AB.
Det noteras att årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2016.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Den
verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) KommunAssurans Syd Försäkrings AB
årsredovisning för år 2015 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunassurans Syd AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 44-2016

§ 65 Årsredovisning 2015 – Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Direktionen för Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2015.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons
(SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Direktionen för
Söderåsens miljöförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 48-2016

§ 66 Årsredovisning 2015 – Kommunförbundet
Medelpunkten
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2015 noteras.
2. Direktionen för Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Kommunförbundet Medelpunkten 2015.

Beslutsunderlag
Kommunförbundet Medelpunkten årsredovisning för år 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Eva Olofssons (C), Olof Röstins (M) och Torbjörn
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunförbundet
Medelpunkten årsredovisning för år 2015 noteras. 2) Direktionen för
Kommunförbundet Medelpunkten beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförbundet Medelpunkten
Bjuvs kommun
Båstads kommun
Helsingborgs kommun
Klippans kommun
Landskrona kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Ängelholms kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50-2016

§ 67 Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet
Finsam Landskrona - Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning för
år 2015 noteras.
2. Direktionen för Samordningsförbundet Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Samordningsförbundet Finsam Landskrona
Svalöv för år 2015.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv 2015

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstins (M), Torbjörn Ekelunds
(L) och Anneli Perssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv årsredovisning för år 2015
noteras. 2) Direktionen för Samordningsförbundets Finsam Landskrona Svalöv
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet Finsam Landskrona – Svalöv
Landskrona kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 47-2016

§ 68 Årsredovisning 2015 – Kommuninvest ek för
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2015 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i
Sverige AB för år 2016.
Det noteras att föreningsstämma kommer att hållas den 16 april 2016 och
årsstämma den 21 april 2016.

Beslutsunderlag
Sammanträdeshandlingar inför föreningsstämma i Kommuninvest ek för
Sammanträdeshandlingar inför årsstämma i Kommuninvest i Sverige AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Olof Röstins (M), Teddy Nilssons
(SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommuninvests ek för årsredovisning för år 2015 noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 49-2016

§ 69 Årsredovisning 2015 – Landskrona Kävlinge Svalöv
gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år
2015 noteras.
2. Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Landskrona Kävlinge Svalövs
gymnasieförbund för år 2015.

Beslutsunderlag
Årsredovisning från Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund 2015.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Olof Röstins
(M) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds årsredovisning för år 2015
noteras. 2) Direktionen för Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbund
Landskrona kommun
Kävlinge kommun
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 51-2016

§ 70 Årsredovisning 2015 – Skåne Nordväst
Kommunstyrelsens beslut
1. Skåne Nordvästs årsredovisning för år 2015 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning från Skåne Nordväst för år 2015.

Beslutsunderlag
Skåne Nordvästs årsredovisning för år 2015 noteras.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Teddy Nilssons
(SD) och Fredrik Jönsson (C): 1) Skåne Nordvästs årsredovisning för år 2015
noteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 12-2016

§ 71 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun 2016 februari
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning per 2016-02-29 noteras.
2. Förvaltningen uppdras att lämna förslag på åtgärder för att uppnå
ekonomi i balans 2016.
3. Nämnderna uppmanas skyndsamt att vidtaga åtgärder för att få
ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för kommunen
per 2016-02-29.
Arbetsutskottet föreslog 2016-03-29, § 34, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förvaltningen uppdras att lämna
förslag på åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2016.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2016-03-29, § 34
Ekonomisk uppföljning per 2016-02-29, daterad 2016-03-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Ann Pettersson (M),
Teddy Nilsson (SD), Linda Lindberg (SD) och Anneli Persson (S): 1) Ekonomisk
uppföljning per 2016-02-29 noteras. 2) Förvaltningen uppdras att lämna förslag
på åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2016.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN)
Samtliga nämnder och styrelser (MAN, BRG, KALN, HAHZ)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 276-2006

§ 72 Uppdatering av avtal för turismsamarbete
avseende Söderåsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till avtal godkännes.
2. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson bemyndigas att
underteckna avtalet.
Fredri k J önss on (C), Eva Olofss on (C), H åkan Andersson (C) oc h M arie Irbladh (C) res er verar sig mot beslute t till för mån för Fr edrik Jönss ons yr kande.
Fredri k J önss on (C), Eva Olofss on (C), H åkan Andersson (C) oc h M arie Irbladh (C) res er verar sig mot beslutet till för mån för Fr edrik Jönss ons yr kande.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2006-08-14 § 111, att ställa sig bakom förslag till
avsiktsförklaring gällande framtida samarbeten mellan Bjuv, Klippan, Svalöv
och Åstorp avseende Söderåsen.
Syftet med samarbetet är att profilera Söderåsen som ett attraktivt område i
människors medvetande.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-12-14 togs ärendet
upp för information. Där framgick det att det snart är tio år sedan
avsiktsförklaringen togs fram och därför har styrgruppen för samarbetet kommit
fram till att avsiktsförklaringen bör uppdateras. Svalövs kommun som är
sammanhållande i samarbetet har tagit fram ett förslag till uppdaterad version
som sedan övriga kommuners representanter granskat.
Arbetsutskottet fattade 2016-02-22, § 22, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen fattade 2016-03-07, § 40, följande beslut: Ärendet tas åter
upp på kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2016.
Nu föreligger reviderat förslag till avtal.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till avtal
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-22, § 22
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-14, § 123
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2015-12-07
Uppdaterad avsiktsförklaring för samarbete avseende Söderåsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L), Linda Lindberg (SD), Krister Olsson (S),
Ann Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till avtal
godkännes. 2) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson bemyndigas att
underteckna avtalet.
Fredrik Jönsson (C): Ändringsyrkanden: 2) Vision: Söderåsen ska vara välkänt i
norra Europa som en destination att besöka för upplevelse, rekreation, mat, logi
och nöje. 5. Styrgrupp: (blir punkt 6 om nedanstående mål bifalls). För detta
arbete inom turism- och besöksnäringen i Söderåskommunerna ansvarar
näringslivs-/turistansvarig eller delegerad person. En gång/år rapporterar
styrgruppen till respektive Kommunstyrelse sitt arbete. En gång/mandatperiod
rapporterar styrgruppen till respektive fullmäktigeförsamling. Tilläggsyrkande: 3)
Mål: Antalet besökare ska öka från dagens 750 000 (2009 års siffra) till 1 000
000 årsbesökare 2020-12-31. Målet ska nås genom att marknadsföring och
utvecklingsprojekt drivs tillsammans med näringen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons (C) ändringsyrkanden, och
finner att kommunstyrelsen avslår dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons tilläggsyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Åstorps kommun
Kommunförvaltningen (FKLT, KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 1151-2015, VON 6-5-2016

§ 73 Vision för vård och omsorg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Följande vision för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och
omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv
utifrån dina förutsättningar.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska socialtjänstens omsorg
om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor
får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en
aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Målen för äldrepolitiken är att äldre ska
- kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,
- kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
- bemötas med respekt, samt
- ha tillgång till god vård och omsorg.
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vårdoch omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att
diskutera framtidens vård och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett
avstamp i arbetet med att ta fram en plan för de närmaste fem åren som
handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Nästa steg i denna
process är att ta fram en gemensam vision för vård och omsorg.
Förvaltningen har utifrån vad som framkom under framtidsverkstaden,
socialtjänstlagen och dess värdegrund samt de nationella målen för äldrepolitiken utarbetat olika förslag till en framtida vision för vård och omsorg.
Förslagen skickades på remiss i oktober 2015 med sista svarsdag 2016-01-31.
Två remissvar, från SPF Seniorer Svalöv och Centerpartiet, inkom.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-03-17, § 15, följande beslut:
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till vision för vård och
omsorg, enligt skrivelse daterad 2015-09-24.
Vidare föreslog vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Följande vision för vård och omsorg
antas: Vår vision är en vård och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt,
värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-03-17, § 15
Remissvar från Centerpartiet
Remissvar från SPF Seniorer Svalöv
Remiss från vård- och omsorgsutskottet avseende vision för vård och omsorg,
inkl förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2015-09-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S), Olof Röstins (S), Teddy Nilssons (SD), Anneli Perssons (S),
Krister Olssons (S), Linda Lindbergs (SD) och Anders Nilssons (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Följande vision för vård och omsorg antas: Vår
vision är en vård och omsorg som stödjer dig att leva ett aktivt, värdigt och
meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar.
Fredrik Jönsson (C): Ärendet återremitteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons återremissyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Svärds m fl yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SEPN, PAEK, SUN, CAKK, MAIS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 819-2014, VON 20-2016

§ 74 Information om hälso- och sjukvårdsavtalet
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes
kommuner förväntas träda i kraft från och med den 1 september 2016.
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig
bakom förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommenderar
kommunerna att politiskt anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma.
Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015 och i juni
hölls en remisskonferens där samtliga kommuner deltog. Därefter har alla
kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande avtalsförslaget. Med
dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en kompletterande
ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna i januari
2016.
I det nya avtalsförslaget har några områden särskilt lyfts fram och tagits hänsyn
till, däribland frågan om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till
uppsägning, juridiska aspekter samt ekonomi. Ytterligare ett antal andra
områden har beskrivits som centrala och dessa har tagits med i den
utvärderingsplan som beskrivs i avtalet. Det fortsatta arbetet kommer att kräva
såväl regionala som lokala förberedelser.
Avtalets uppbyggnad består av en inledning med avtalstid, övergripande mål
och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.
Sedan följer en Grundöverenskommelse (Del A) som i stort sett är densamma
som tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver
den finns en Utvecklingsplan (Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden
som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden.
Som en del av avtalet finns också Organisering av regional
samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende
hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-03-17, § 21, följande beslut:
Fördjupad information om hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att lämnas vid
kommande sammanträde med nämnden.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf socialchef Susanne Persson.
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Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-03-17, § 21
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-03-07
Kommunförbundet Skånes skrivelse, daterad 2016-03-01
Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i
Skåne, daterad 2016-01-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Eva Olofsson (C), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD),
Ann Petersson (M), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): 1) Informationen
noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SEPN, PAEK, SUN, CAKK)
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Dnr KS 1197-2015, VON 6-2016

§ 75 Ställningstagande till särskilt boende demens
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt boende med
demensinriktning, under förutsättning att budgetmedel ställes till
förfogande i kommande budgetprocesser.

Reservationer
Fredrik Jönsson (C), Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Jönssons yrkande.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2015 genomfördes en framtidsverkstad där brukare, politiker från vårdoch omsorgsutskottet, tjänstemän och intresseorganisationer möttes för att
diskutera framtidens vård och omsorg i kommunen. Framtidsverkstaden var ett
avstamp i arbetet med att ta fram en plan för de närmaste fem åren som
handlar om hur vården och omsorgen kan utvecklas. Ett led i detta arbete är att
se över kommunens särskilda boenden och särskilda boenden demens.
I takt med att antalet äldre ökar i kommunen kan förvaltningen se ett behov av
ett utökat antal platser för särskilt boende demens och särskilt boende allmän
inriktning. Förvaltningen har tagit fram en översyn av kommunens särskilda
boenden och särskilda boenden demens och hur de svarar mot framtida behov.
Frågan avseende framtida lokalbehov för särskilt boende och särskilt boende
demens skickades på remiss i oktober 2015 med sista svarsdag 2016-01-31.
Två remissvar, från SPF Seniorer Svalöv och Centerpartiet, har inkommit.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-03-17, § 16, följande beslut:
Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till ställningstagande enligt
skrivelse daterad 2015-09-30.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt boende
med demensinriktning.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-03-17, § 16
Remissvar från Centerpartiet
Remissvar från SPF Seniorer Svalöv
Remissunderlag från vård- och omsorgsutskottet avseende ställningstagande
särskilt boende demens, inkl förvaltningens förslagsskrivelse daterad
2015-09-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Svärds (S), Olof Röstins (M) och Linda Lindbergs (SD) förslag till beslut
i kommunfullmäktige: 1) Solgårdens särskilda boende görs om till ett särskilt
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boende med demensinriktning, under förutsättning att budgetmedel ställes till
förfogande i kommande budgetprocesser.
Fredrik Jönsson (C): I första hand: Ärendet återremitteras för en total utredning
över befintliga särskilda boenden och möjligheter till utbyggnad av desamma,
samt för upprättande av konsekvensanalys av vad en koncentration av en
förändring av Solgården till renodlat demensboende och därmed en
koncentration av dementa i kommunen, innebär för såväl de dementa, för
övriga i behov av särskilt boende och för anhöriga. I andra hand: Förslaget
avslås.
Anders Svärd (S): Avslag på Fredrik Jönssons yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons återremissyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Anders Svärds m fl yrkande och Fredrik
Jönssons avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Anders Svärds
m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SEPN, PAEK, SUN, CAKK)
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Dnr 515-2015, VON 9-2016

§ 76 Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg och
LSS - revisionsrapport
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisionens rapport och vård- och omsorgsnämndens beslut med
yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har under 2015 genomfört en granskning, ”Uppföljning av
kontroll inom äldreomsorg och LSS”, i syfte att bedöma om kommunstyrelsen
genom vård- och omsorgsutskottet säkerställer ändamålsenlig styrning och
ledning av verksamheterna vård och omsorg respektive LSS. Granskningen är
genomförd av PwC.
Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under april 2016. Då det
är vård- och omsorgsnämndens verksamhet som blivit granskad ska nämnden
yttra sig över rapporten.
Nu föreligger förslag till yttrande från förvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2016-03-17, § 14, följande beslut:
Förvaltningens yttrande, daterat 2016-03-10, antas som nämndens eget och
överlämnas till revisionen samt till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2016-03-17, § 14
Förslag till yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2016-03-10
Rapport från kommunrevisionen ”Uppföljning och kontroll inom äldreomsorg
och LSS”

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Revisionens rapport och vård- och omsorgsnämndens
beslut med yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen inkl yttrande
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SEPN, PAEK, MAIS)
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Dnr KS 179-2016, SN 7-2016

§ 77 Program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs kommun
antas.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har i nuläget en handlingsplan mot våld i nära relationer. Den
är antagen i socialnämnden och gäller för perioden 2013-2015.
Efter att nuvarande handlingsplan antogs har benämningen ”familjefrid”
etablerats i Svalövs kommuns arbete mot våld i nära relationer, med anledning
av detta föreslås nu ett program för familjefrid. Programmet berör hela
kommunen och flera kommunala verksamheter, eftersom arbetet mot våld i
nära relationer, utöver utredning och insatser, ska innehålla förebyggande och
upptäckande arbete. Centrala verksamheter är kommunens HR-avdelning,
skola, vård och omsorg, LSS samt Individ- och familjeomsorg.
Förslaget till program för familjefrid bör antas i kommunfullmäktige eftersom det
berör hela kommunen och inte bara socialnämndens verksamheter.
Socialnämnden föreslog 2016-02-24, § 18, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förslag till program för familjefrid
2016-2018 för Svalövs kommun antas.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-02-24, § 18
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-02-09
Förslag till program för familjefrid 2016-2018

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olssons (S), Håkan Anderssons (C), Linda Lindbergs (SD), Olof Röstins
(M) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag
till program för familjefrid 2016-2018 för Svalövs kommun antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Krister Olssons m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (PAEK, SEPN, MLLG, efter beslut i kommunfullmäktige)
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Dnr KS 1125-2015, SBN 27-2016, BRN 157-2016

§ 78 Yttrande över revisionsrapport, Uppföljning av
tillgänglighetsgranskning från år 2013 - revisionsrapport
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisionens rapport samt samhällsbyggnadsnämndens och bygg- och
räddningsnämndens beslut med yttranden noteras.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns revisorer har genomfört en granskning i syfte att bedöma om
ansvariga nämnder har åtgärdat de brister som identifierades i den
tillgänglighetsgranskning som genomfördes år 2013. Revisionen konstaterar i
sin revisionsrapport att nämnderna inte har åtgärdat de brister som
identifierades i tillgänglighetsgranskningen år 2013. Revisionen har vidare
kommit med ett antal rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och
bygg- och räddningsnämnden.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2016-02-18. I yttrandet
konstateras bland annat att nämnden kontinuerligt arbetar med att förbättra den
byggda miljöns tillgänglighet, samt att förvaltningen på uppdrag av nämnden
arbetar med att ta fram en tillsynsplan för 2016.
Bygg- och räddningsnämnden fattade 2016-03-10, § 24, följande beslut:
Förvaltningens yttrande, daterat 2016-02-18, antas som nämndens eget och
överlämnas till revisionen och till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande i samhällsbyggnadsnämnden
över rapporten i vilken bland annat konstateras att det, avseende allmänna
platser, vore lämpligt att göra en ny uppföljning och revidering av
handlingsplanen så som revisionen rekommenderar.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2016-03-22, § 42, följande beslut:
Förvaltningens yttrande, daterat 2016-03-09, antas som nämndens eget och
överlämnas till revisionen och till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Förvaltningen uppdras att avseende tillgängligheten på allmänna platser göra
en uppföljning och revidering av befintlig handlingsplan. Förslag till fortsatt
tillgänglighetsarbete ska därefter presenteras för nämnden.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-22, § 42, med yttrande
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2016-03-10, § 24, med yttrande
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 16
Uppföljning av tillgänglighetsgranskning, daterad 2016-01-27
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Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Ann Petterssons (M) och Anders Svärds (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Revisionens rapport samt samhällsbyggnadsnämndens
och bygg- och räddningsnämndens beslut med yttranden noteras.

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

Protokollet ska skickas till:
Revisionen inkl yttranden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, NSGM, BRG, BAHC) inkl yttrande
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Dnr 197-2016

§ 79 Avtal om räddningssamverkan Familjen
Helsingborg
Kommunstyrelsens beslut
1. Bifogat avtal om räddningssamverkan med Familjen Helsingborg
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.
3. Kommunstyrelsen förordar även att Perstorp ska ha möjlighet att
ansluta till detta avtal i ett senare skede då Perstorp tillhör familjen
Helsingborg.

Sammanfattning av ärendet
Befintligt avtal om räddningssamverkan mellan räddningstjänsterna i Skåne
Nordväst är i behov av revidering. Orsaken är att tre räddningstjänster har gått
samman till ett räddningstjänstförbund, d v s det är en ny juridisk motpart, samt
att innehållet behöver anpassas till nuvarande förhållanden.
Samtliga räddningstjänster i nordvästra Skåne har medverkat i framtagandet av
ett nytt avtal. Processen inleddes 2014 med ambition att vara klar till 2015-0101, då det nya räddningstjänstförbundet startade. Då vi inte lyckades
färdigställa det nya avtalet så förlängdes det befintliga avtalet tills det nya blev
klart. Det nya avtalet sträcker sig till 2018-12-31.
Det nya avtalet innehåller följande tre huvuddelar:
-

Larm och ledning

-

Räddningsdykare

-

Operativ samverkan

Några av förändringarna i det nya avtalet är:
Kostnaderna för larm och ledning samt räddningsdykare fördelas
enligt kr/invånare och inte i procent av det totala antalet invånare i regionen.
Den nya kostnadsfördelningen gör att övriga kommuner inte påverkas om en
kommun lämnar samarbetet.
Faktiska kostnader debiteras drabbad kommun, såsom arbetstid
för RIB-personal (deltidsanställda), övertidskostnader mm. Tidigare tillämpades
principer ”två timmar fritt”, som ett led i att stimulera samverkan. Detta
medförde dock en ekonomisk obalans mellan vissa kommuner. Vi anser att
samverkan fungerar och att principen därför kan tas bort.
Samtliga räddningstjänster i nordvästra Skåne är överens om detta avtal och
det cirkulerar nu för påskrift i respektive kommun.
Ett utvecklingsarbete pågår i Skåne län om att skapa en gemensam
ledningsstruktur för länets samtliga räddningstjänstorganisationer.
Bedömningen är att det ska vara klart under våren 2016. Troligtvis kommer
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eventuellt beslut kring utökad ledningssamverkan i Skåne län att påverka detta
avtal.
Bygg- och räddningsnämnden föreslog 2016-04-07, § 34, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Bifogat avtal om räddningssamverkan med Familjen
Helsingborg godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att
underteckna avtalet. 3) Kommunstyrelsen förordar även att Perstorp ska ha
möjlighet att ansluta till detta avtal i ett senare skede då Perstorp tillhör familjen
Helsingborg.

Beslutsunderlag
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2016-04-07, § 34
Förslag till avtal om räddningssamverkan med Familjen Helsingborg

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C), Ann Pettersson (M), Krister Olsson (S),
Teddy Nilsson (SD) och Håkan Andersson (C): 1) Bifogat avtal om
räddningssamverkan med Familjen Helsingborg godkänns. 2)
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet. 3)
Kommunstyrelsen förordar även att Perstorp ska ha möjlighet att ansluta till
detta avtal i ett senare skede då Perstorp tillhör familjen Helsingborg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (EOL, BRG)
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Dnr 428-2013, SBN 11-2016

§ 80 Planering för införande av persontrafik på
Söderåsbanan – Utformning av Teckomatorps
station
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunen/förvaltningen förordar fortsatt plattformalternativ 4.
Kommunen är dock inte beredd att medfinansiera alternativ 4 med 5
Mkr, då det återstår fler åtgärder, anpassningar och eventuellt andra
framtida investeringar som inte fullt ut går att överblicka idag. Mervärdet
av det bättre alternativ 4 bedöms sammantaget inte motsvara
kommunens ökade kostnad.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har översänt två alternativa förslag till utformning och placering av
plattformar och gångbro över spåren och till plattformarna vid Teckomatorps
tågstation.
Trafikverkets beräknade budget för alternativ 4 är 92 miljoner kronor och
alternativ 2a (basalternativet) 72 miljoner kronor. Trafikverket står för kostnader
enligt basalternativet. För genomförande av det dyrare alternativet förväntades
Svalövs kommun inledningsvis stå för mellanskillnaden på ca 20 miljoner
kronor. Efter dialog med Region Skåne (Skånetrafiken) och Trafikverket
kvarstår 5 miljoner kronor för kommunen.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-10-27, § 116, att 1. Förvaltningen
uppdras att fortsatt förhandla med Trafikverket avs. fördelning av kostnader för
en stationslösning med hög kvalitet i Teckomatorp. 2. Förvaltningen uppdras att
skyndsamt ta fram en konsekvensanalys av förslagen med tanke på
nytta/kostnader utifrån ett brukarperspektiv.
Ärendet föredrogs på kommunstyrelsens sammanträde 2015-11-16, § 189,
resp. 201, av trafikverkets projektledare Sofie Ulvestad samt
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-11-17, § 127: Ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen utan eget förlag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade
2015-12-07, § 231, att notera informationen som delgavs på sammanträdet.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2015-12-15, § 141, följande beslut: Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Kommunstyrelsen
beslutade 2016-01-11, § 7, att notera informationen samt att kommunen ska ta
upp frågan med Trafikverket om en ny förbifart Teckomatorp med anledning av
köbildning som kan uppstå på Karlsgatan mot väg 17.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-26, § 11, att notera
informationen i ärendet.
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Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse daterad 2016-03-21.
Sammanfattningsvis konstateras att mervärdet av det bättre alternativ 4 inte
bedöms motsvara kommunens ökade kostnad om 5 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-03-22, § 35, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Kommunen/förvaltningen förordar fortsatt plattformalternativ 4.
Kommunen är dock inte beredd att medfinansiera alternativ 4 med 5 Mkr, då
det återstår fler åtgärder, anpassningar och eventuellt andra framtida
investeringar som inte fullt ut går att överblicka idag. Mervärdet av det bättre
alternativ 4 bedöms sammantaget inte motsvara kommunens ökade kostnad.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-03-22, § 35
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-03-21
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-01-26, § 11
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 7
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-12-15, § 141
Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-07, § 231
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-11-17, § 127
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16, § 189 och 201
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-10-27, § 116
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-10-08
Kartor/skisser, daterade 2015-10-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Ann Pettersson
(M): 1) Kommunen/förvaltningen förordar fortsatt plattformalternativ 4.
Kommunen är dock inte beredd att medfinansiera alternativ 4 med 5 Mkr, då
det återstår fler åtgärder, anpassningar och eventuellt andra framtida
investeringar som inte fullt ut går att överblicka idag. Mervärdet av det bättre
alternativ 4 bedöms sammantaget inte motsvara kommunens ökade kostnad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, VSK, IRBN, BRG)
Trafikverket (att: Jack Bårström)
Skånetrafiken (att: Mattias Schiöth)
Region Skåne (att: Björn Petersson)
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Dnr 160-2016

§ 81 Tillsättning tf socialchef
Kommunstyrelsens beslut
1. Paul Eklund utses till tillförordnad socialchef för sex månader.
2. Cecilia Hagström utses till tillförordnad personalchef för 6 månader.

Sammanfattning av ärendet
För att klara delegationsordningen och för att ha möjlighet att fatta de beslut
som är kopplade till rollen som socialchef behöver en tillförordnad socialchef
utses under inledningsvis om en period på 6 månader inom vilken en
rekryteringsprocess kan påbörjas.
Förvaltningen föreslår att detta sker genom en intern lösning där personalchef
Paul Eklund tar rollen som tillförordnad socialchef initialt under 6 månader.
Under den period som Paul Eklund är tillförordnad socialchef axlar då Cecilia
Hagström rollen som tillförordnad personalchef. Ingen övrig justering sker.
Beroende på när en rekryteringsprocess kan påbörjas och ny socialchef kan
komma att vara på plats så kan det bli aktuellt att kommunchef i slutfasen av
rekryteringen använder sin delegationsrätt (utse tillförordnad socialchef och
personalchef för perioder om 3 månader) för att anpassa tiden för hur lång tid
Paul Eklund är tillförordnad socialchef totalt sett. Denna justering kommer även
att behöva göras för tillförordnad personalchef.

Beslutsunderlag
Förhandlingsprotokoll, MBL § 11, 2016-03-31
Tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist, daterad 2016-03-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Anneli Persson (S), Krister Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L),
Håkan Andersson (C), Eva Olofsson (C), Teddy Nilsson (SD), Anders Nilsson
(SD), Marie Irbladh (C), Linda Lindberg (SD), Stefan Pettersson (M) och Anders
Svärd (S): 1) Paul Eklund utses till tillförordnad socialchef för sex månader. 2)
Cecilia Hagström utses till tillförordnad personalchef för sex månader.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Fredrik Jönsson (C ) i handläggningen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK, CHM)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Redovisning av delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde
2016-04-11
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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