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Dnr: -

§ 112 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Loarp Energi AB, informerar om verksamheten
b) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
- Prel befolkningsstatistik per 2014-04-30 och 2014-05-31 (Dnr 382-2014).
- Befolkningsförändringar i Svalövs kommun första kvartalet 2014 (Dnr 382-2014).
- Rapport medborgarundersökning våren 2014 för Svalövs kommun (Dnr 67-2014).
- Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande konsumentrådgivning, andra kvartalet
2014 (Dnr 505-2014).
- Verksamhetsplan för Skåne Nordväst 2014 (Dnr 519-2013).
c) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson informerar om:
- Internationellt ungdomsutbyte i Svalöv (1244-2013).

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

§ 113 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 2014-06-23
Protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-06-18
Protokoll från utbildningsutskottet 2014-06-16
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsBostäder 2014-06-04
Protokoll från styrelsesammanträde i AB SvalövsLokaler 2014-06-04
Protokoll från årsstämma i LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB 2014-05-20
Protokoll från styrelsesammanträde i LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB 2014-05-20
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2014-05-26
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2014-06-17
Protokoll från årsstämma i Sydvatten AB 2014-05-23
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2014-05-13.
Protokoll från styrelsemöte i 6 K 2014-05-15
Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordvästs sammanträde 2014-05-23
Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordvästs sammanträde 2014-06-11

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 866-2014

§ 114 Uppföljning per 2014-06-30 för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter uppdras att återkomma med åtgärdsplan för
att nå en ekonomi i balans. Vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med
delårsbokslutet per 31 augusti 2014.
2. Anslaget för fritid höjs med 260.000 kr avseende hyra aktivitetshus Torgskolan i
Teckomatorp. Kompensation för detta har inte skett tidigare. Finansiering föreslås ske ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning per 2014-06-30.

Beslutsunderlag
Uppföljning per 2014-06-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP),
Olof Röstin (M) och Ingrid Ekström (SD): 1. Nämnder, styrelser, utskott och verksamheter
uppdras att återkomma med åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Vidtagna åtgärder ska
återrapporteras i samband med delårsbokslutet per 31 augusti 2014. 2. Anslaget för fritid höjs
med 260.000 kr avseende hyra aktivitetshus Torgskolan i Teckomatorp. Kompensation för detta
har inte skett tidigare. Finansiering föreslås ske ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, berörda nämnder, styrelser och utskott)
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Dnr: 79-2013, 722-2013

§ 115 Förslag till politisk organisation 2015 - 2018
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-08-11 antas.
2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer,
daterad 2014-05-05 antas.
3. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014.
4. Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med
avseende på folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för näringslivsråd och
ungdomsråd.
6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras.
7. Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.

Reservationer
Christer Laurell (C) och Lennart Pettersson (C) reserverar sig till förmån för Christer Laurells
yrkande.

Icke deltagande i beslutet
Torbjörn Ekelund (FP) och Pernilla Ekelund (FP) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen har uppdraget att inför en ny mandatperiod göra en översyn av den
politiska organisationen, reglementen samt de förtroendevaldas arvoderingar.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2013, § 28, att ge demokratiberedningen uppdrag
att se över reglementena för Rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa mandatperiod. Demokratiberedningen
bedömde att detta uppdrag svårligen kan genomföras separat då rådens reglementen i hög grad
är kopplade till var i organisationen dessa ska organiseras.
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Demokratiberedningen har under senare delen av nuvarande mandatperiod återkommande
diskuterat olika alternativ till framtida organisation. Demokratiberedningen beslutade den
13 december 2013 att skicka ut ett förslag till samtliga partier för yttrande.
Demokratiberedningen fattade 2014-05-05, § 25, följande beslut: 1) Ordförandens förslag till
reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget. 2) Ordförandens förslag till arvoderingar av förtroendevalda 20152018 daterad 2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget. 3) Ordförandens förslag till
yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av reglementen för rådet för
funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
daterad 2013-12-02 antas som demokratiberedningens eget., samt 4) Ordförandens förslag till
reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas som
demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningen föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden
2015-2018, daterad 2014-05-05 antas. 2) Demokratiberedningens förslag till reglemente för
rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3) Rådet för folkhälsooch brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4). Kommunstyrelsen uppdras att
göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5) Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6) Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras, samt 7)
Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Kommunstyrelsen föreslog 2014-06-02, § 101, kommunfullmäktige fatta följande beslut:
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-05-05 antas. 2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3. Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4. Kommunstyrelsen uppdras att göra
en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras.
7. Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Kommunfullmäktige fattade 2014-06-16, § 85, följande beslut: Ärendet återremitteras till
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demokratiberedningen med motiveringen ”Ändringar av den politiska organisationen under
löpande mandatperioden bör undvikas och därför bör en bredare majoritet eftersträvas i
beslutet.”
Demokratiberedningen sammanträdde i ärendet 2014-08-11 § 28 och fattade följande beslut:
1. Ordförandens förslag till reviderad politisk organisation 2015-2018 daterad 2014-08-11 antas
som demokratiberedningens eget.
2. Ordförandens förslag till yttrande angående kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 antas som demokratiberedningens eget.
3. Ordförandens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad
2014-05-05 antas som demokratiberedningens eget.
Demokratiberedningen föreslog på samma sammanträde kommunfullmäktige följande:
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-08-11 antas.
2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer,
daterad 2014-05-05 antas.
3. Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014.
4. Kommunstyrelsen uppdras att göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med
avseende på folkhälso- och brottsförebyggande arbete.
5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för näringslivsråd och
ungdomsråd.
6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges uppdrag om översyn av
reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras.
7. Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
På sammanträdet lämnar kommunfullmäktiges ordförande (tillika demokratiberedningens
ordförande) information i ärendet.

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens protokoll, daterat 2014-08-11 § 28
Förslagsskrivelse, Reviderad politisk organisation fr o m mandatperioden 2015-2018, daterad
2014-08-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-16, § 85
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-02, § 101
Demokratiberedningens protokoll 2014-05-05, § 25
Förslagsskrivelse, Reviderad politisk organisation fr o m mandatperioden 2015-2018, daterad
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2014-05-05
Remissvar från (S)
Remissvar från (M)
Remissvar från (C)
Remissvar från (KD)
Remissvar från (MP)
Remissvar från (SD)
Remissvar från (FP)
Remiss Översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer, resp. rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete samt förslag till politisk organisation fr.o.m. nästa
mandatperiod
Uppdrag till demokratiberedningen att se över reglementena för Rådet för funktionshindrad och
pensionärer respektive Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete inför nästa
mandatperiod (KF 2013-02-25, § 28)

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Olof Röstin (M), Ingrid
Ekström (SD), Krister Olsson (S) och Anneli Perssons (S) förslag för beslut i kommunfullmäktige:
1. Demokratiberedningens förslag till politisk organisation fr.o.m. mandatperioden 2015-2018,
daterad 2014-08-11 antas. 2. Demokratiberedningens förslag till reglemente för rådet för
funktionshindrade och pensionärer, daterad 2014-05-05 antas. 3. Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete upphör den 31 december 2014. 4. Kommunstyrelsen uppdras att
göra en översyn av kommunstyrelsens reglemente med avseende på folkhälso- och
brottsförebyggande arbete. 5. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram förslag till reglemente för
näringslivsråd och ungdomsråd. 6. Demokratiberedningens yttrande ang. kommunfullmäktiges
uppdrag om översyn av reglementen för rådet för funktionshindrade och pensionärer respektive
rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete daterad 2013-12-02 noteras. 7.
Kommunstyrelsen uppdras att revidera övriga berörda reglementen och kommunfullmäktiges
arbetsordning i enlighet med fattade beslut.
Christer Laurells (C) förslag för beslut i kommunfullmäktige: Bifall till Centerpartiets
remissförslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar Birgitta
Jönssons m.fl. förslag.

Ajournering: kl. 15.00 – 15.10
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Dnr: 709-2014

§ 116 Lönepolicy för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagen lönepolicy för Svalövs kommun godkänns.
2. Redaktionell förändring av punkt 1 i policyn godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har idag en lönepolicy som har gällt från 2005-11-11. Denna har nu
förvaltningen sett över efter synpunkter från chefer och medarbetare.
Med en lönepolicy visar kommunen hur kommunen ser på lönefrågorna och lönesättningen.
Lönepolicyn klargör hur lön ska användas för utveckling av verksamheten. Medarbetarna i
Svalövs kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga
resurser. Detta görs genom kommunens värdegrund ”Tillsammans för Svalövs kommun” och
med en lönesättning, som ska stimulera till delaktighet och goda arbetsprestationer. Lönen ska
vara individuell och differentierad och bygga på välkända kriterier. Lönepolitiken ska också
användas för att kommunen ska kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.
Lönepolitiken ska vara tydlig, och den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och
förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, facklig organisation och medarbetare.
Lönepolicyn innehåller mål samt ett antal strategier för att uppnå dessa mål. Lönepolicyn ska
antas politiskt. Kommunens ledningsgrupp utformar sen riktlinjer för hur policyn ska följas.
Riktlinjerna för lönesättning och löneöversyn i Svalövs kommun som kommunens ledningsgrupp
tagit fram finns med i underlaget som information.
Arbetsutskottet föreslog 2014-06-23, § 49, kommunstyrelsen föreslå kommunstyrelsen fatta
följande beslut: Föreslagen lönepolicy för Svalövs kommun godkänns.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-23, § 49
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-12
Förslag till lönepolicy för Svalövs kommun, daterad 2014-06-12
Riktlinjer för lönesättning och löneöversyn i Svalövs kommun, daterade 2014-06-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Olof Röstin (M), Karl-Erik Kruse (S), Krister
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Olsson (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Ingrid Ekströms (SD) förslag för beslut i
kommunfullmäktige: Föreslagen lönepolicy för Svalövs kommun godkänns. 2. Redaktionell
förändring av punkt 1 i policyn godkänns.
Lennart Petterssons (C) förslag för beslut i kommunfullmäktige: Punkt 4 i föreslagen lönepolicy
ändras till: Lönespridning mellan högsta och lägsta lön inom samma yrkesgrupp ska ligga på en
sådan nivå att den motiverar medarbetare till att förbättra sitt arbetsresultat.
Olof Röstin (M): Avslag på Lennart Petterssons yrkande

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Birgitta Jönssons m.fl. förslag för beslut avseende punkt 1-3 i föreslagen
lönepolicy samt redaktionell ändring av punkt 1 i policyn och finner att kommunstyrelsen antar
dem.
Ordförande tar därefter upp Birgittas Jönssons m.fl. förslag för beslut avseende punkt 4 i
föreslagen lönepolicy samt Lennart Petterssons förslag avseende punkt 4 och finner att
kommunstyrelsen antar Birgittas Jönssons m.fl. förslag.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)
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Dnr: 700-2014

§ 117 Löneväxling till pension samt alternativ KAP-KL
(Överenskommelse om kollektivavtalad pension för kommuner och
landsting)
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen föreslår i en skrivelse två förändringar som rör medarbetarnas pensioner.
Den första förändringen handlar om löneväxling till pension. Samtliga tillsvidareanställda föreslås
få möjlighet att löneväxla till pension via ett eventuellt överenskommet månatligt
bruttolöneavdrag. Erbjudandet syftar till att stärka kommunens möjlighet att attrahera och behålla
kompetenta medarbetare. Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen.
Den andra förändringen gäller alternativ KAP-KL. Det innebär att den förmånsbestämda
ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga
pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Erbjudandet omfattar kommunchef, sektorschefer och verksamhetschef med funktionsansvar
samt annan anställd i särskilt fall. Förändringen ska vara kostnadsneutral för kommunen.
Arbetsutskottet föreslog 2014-06-16, § 50, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunchefen får i uppdrag att vid lämpligt tillfälle införa löneväxling samt alternativ KAP-KL i
kommunen. Detta under förutsättning att införandet är kostnadsneutralt för kommunen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-16, § 50
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Karl-Erik Kruses m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen antar
det.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-08-11

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-08-11
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Dnr: 717-2013

§ 118 Säkerhetsskyddslagens (1996:627) och
säkerhetsskyddsförordningens innebörd och uppdrag gentemot
Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till säkerhetsklassning av befattningar antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ett dokument där man beskriver hur
säkerhetsskyddsarbete i kommunen ska bedrivas. En säkerhetsanalys, som ska hållas hemlig,
ska upprättas. En säkerhetsskyddschef ska utses, vilket Svalövs kommun har gjort.
Säkerhetsskyddschefen tar fram säkerhetsanalysen.
Anställda i verksamheten som på ett eller annat sätt har betydelse för rikets säkerhet m.m. ska
placeras i en säkerhetsklass. Det finns tre olika nivåer på säkerhetsklass. Registerkontroll ska
göras för anställning i säkerhetsklass och användas som underlag i säkerhetsbedömning.
Följande befattningar i Svalövs kommun föreslås klassas som säkerhetsklassade i väntan på att
en säkerhetsanalys blir klar:
Säkerhetsklass 2: Säkerhetsskyddschef och vice säkerhetsskyddschef
Säkerhetsklass 3: Kommunchef, kommunens ledningsgrupp, handläggare för diariehanteringen,
viss IT-personal efter samråd med administrativ chef och anställda på NSVA som har kännedom
om vatten och avloppsnätet i kommunen.
Arbetsutskottet föreslog 2014-06-23, § 52, kommunstyrelsen fatta följande beslut: Föreliggande
förslag till säkerhetsklassning av befattningar antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2014-06-16, § 52
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Ingrid Ekström (SD),

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-08-11
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Krister Olsson (S) och Christer Laurell (C): Föreliggande förslag till säkerhetsklassning av
befattningar antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, EOL)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: 763-2014

§ 119 Remiss - geografisk underindelning inom Polisregion Syd
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun förordar en indelning i polisområden enl alt 2) eller 4) där Polisområde
Nordväst är identiskt med nuvarande Polisområde Nordvästra Skåne med tillägg för
Perstorps kommun som överförts från nuvarande Polisområde Nordöstra Skåne.
2. Vidare förordas en indelning i lokalpolisområden enl alt E, i vilket Bjuvs, Klippans,
Perstorps (tillkommande), Svalövs och Åstorps kommuner utgör ett lokalpolisomåde. Svalövs
kommun ser ingen anledning att ändra benämningen till Lokalpolisområde Klippan, utan
menar att benämningen fortsatt bör vara Lokalpolisområde Söderåsen. Mot bakgrund av
annan mellankommunal samverkan, bör det övervägas om inte också Örkelljunga kommun
fortsatt ska höra till lokalpolisområdet.
3. Svalövs kommun vill för det fortsatta arbetet betona vikten av lokal närvaro i form av
stationer i även de mindre kommunerna. Detta är av yttersta vikt för såväl lokal förankring,
effektivitet, förtroende samt samverkan med kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari kommer Sverige att få en samlad polismyndighet, indelad i sju regioner. En
utredningsgrupp har nu tagit fram ett antal olika alternativ för framtida geografisk indelning av
regionen i polisområden och lokalpolisområden. En delrapport som beskriver alternativen har
remitterats till berörda kommuner 2014-06-24. Remissvaren ska vara polismyndigheten tillhanda
senast 2104-08-04. Denna tid har sedan förlängts till 2014-08-19.
Utredningsgruppen rekommenderar att det i den framtida Polisregion Syd inrättas fem
polisområden bestående av 20-23 lokalpolisområden.
Delrapporten ”Översyn av geografisk indelning för Polisregion Syd” överlämnades den 16 maj till
tillträdande regionpolischef Annika Stenberg. Syftet med översynen är att skapa bärkraftiga
lokalpolisområden och polisområden med förutsättningarna att ha rätt nivå av
verksamhetsförmågor. Annika Stenberg har nu på sig till den 31 maj att ta till sig och analysera
förslagen innan hon, till Polissamordningens särskilde utredare Thomas Rolén, i ett första skede
lämnar sin rekommendation om hur många polisområdeschefer som bör anställas i regionen.
Beredning av övriga delar i frågan kommer att fortsätta och verkställande av den geografiska
indelningen sker under 2015.
En utredningsgrupp ledd av Ulf Ericsson, chef på Region Syds förändringskansli, har arbetat
med översynen. Först utarbetades olika alternativ för lokalpolisområdesindelning, vilka i nästa
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steg låg till grund för utredning om hur regionen bör indelas i polisområden. Utredningen har
belyst sex olika alternativ för indelning i polisområden baserat på fyra olika alternativ för
indelning i lokalpolisområden. Samtliga alternativ redovisas i delrapporten.
Utredningsgruppen är enig om att delrapportens alternativ A-B gällande indelning av
lokalpolisområden är mest ändamålsenligt. Förslaget baseras på en anpassning av dagens
indelning i närpolisområden. Förslaget innefattar ett antal ”gränsöverskridanden” i förhållande till
läns- och polisområdesgränser. Detta är delvis ett medvetet val från utredningens sida, men
föreslagen baseras framför allt på de fördelar detta bedöms innebära för verksamheten.
Alternativ A-B innehåller två olika förslag på antal lokalpolisområden i Malmö stad, två alternativt
fem. Men utredningsgruppen är öppna för lösningar med mellan två och fem lokalpolisområden
och menar att frågan måste utredas närmare. Osäkerheten i antal lokalpolisområden i Malmö gör
att det totala antalet inom Polisregion Syd kan variera mellan 20 och 23 stycken.
Utifrån alternativ A-B för lokalpolisområdesindelning togs tre förslag fram på indelning i
polisområden för Polisregion Syd. Förslagen innefattar fem, fyra och tre polisområden. Och
utifrån dessa alternativ gjordes en slutlig bedömning.
Utredningsgruppen rekommenderar att det på sikt bör inrättas fem polisområden inom Region
Syd. Detta motsvarar Polisområdesförslag 2 i delrapporten, vilket är indelat enligt följande:
- Polisområde Nordost omfattar nuvarande Kalmar län, östra delen av Kronobergs län samt östra
delen av Blekinge län.
- Polisområde Mitt omfattar västra delen av Kronobergs län, västra delen av Blekinge län samt
nuvarande Polisområde Nordöstra Skåne exklusive Perstorps kommun. Även nuvarande Näpo
Ringsjöbygden ingår i Polisområde Mitt.
- Polisområde Nordväst är identiskt med nuvarande Polisområde Nordvästra Skåne förutom
Perstorps kommun som har tillkommit.
- Polisområde Söder omfattar Polisområde Mellersta Skåne exklusive nuvarande Näpo
Ringsjöbygden samt Polisområde Södra Skåne.
- Polisområde Malmö är identiskt med nuvarande indelning med undantag från Burlövs kommun
som har överförts till Lokalpolisområde Kävlinge som ingår i Polisområde Söder.
Verkställandet av den geografiska indelningen i Polisregion Syd genomförs under 2015.

Beslutsunderlag
Remissdokument - geografisk underindelning inom Polisregion Syd
Remiss - geografisk underindelning inom Polisregion Syd

Förslag till beslut på sammanträdet
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Kommunstyrelsen
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Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M) och Olof Röstin (M): 1. Svalövs kommun
förordar en indelning i polisområden enl alt 2) eller 4) där Polisområde Nordväst är identiskt med
nuvarande Polisområde Nordvästra Skåne med tillägg för Perstorps kommun som överförts från
nuvarande Polisområde Nordöstra Skåne. 2. Vidare förordas en indelning i lokalpolisområden
enl alt E, i vilket Bjuvs, Klippans, Perstorps (tillkommande), Svalövs och Åstorps kommuner utgör
ett lokalpolisomåde. Svalövs kommun ser ingen anledning att ändra benämningen till
Lokalpolisområde Klippan, utan menar att benämningen fortsatt bör vara Lokalpolisområde
Söderåsen. Mot bakgrund av annan mellankommunal samverkan, bör det övervägas om inte
också Örkelljunga kommun fortsatt ska höra till lokalpolisområdet. 3. Svalövs kommun vill för det
fortsatta arbetet betona vikten av lokal närvaro i form av stationer i även de mindre kommunerna.
Detta är av yttersta vikt för såväl lokal förankring, effektivitet, förtroende samt samverkan med
kommunen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Polismyndigheten
Kommunförvaltningen (FKLT)
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Dnr: 910-2011

§ 120 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporten noteras.
2. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med förslag till hur det fortsatta arbetet ska
organiseras.
3. Välfärdsberedningens uppdrag, enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-01-30, § 12, är
därmed avslutat.

Sammanfattning av ärendet
På välfärdsberedningens sammanträde 2014-05-12 § 19 beslutades att förslaget till
överenskommelsetext skulle gå ut på remiss till den idéburna sektorn, kommunförvaltningen och
kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges presidier. Remissinstanserna ombads ge
återkoppling på de principer och åtaganden som finns i överenskommelsen. Remissen
skickades ut i vecka 20 och sista svarsdag var den 28 maj. 10 stycken remissvar har inkommit.
Svaren och fortsatt process diskuteras på välfärdsberedningens sammanträde 2014-06-02 § 24.
I huvudsak finns det en positiv anda i remissvaren från de idéburna organisationerna, men
mycket fokus i svaren ligger på praktisk hjälp, informationsutbyte etc. En fråga som väcks är om
föreningarna har getts för kort tid att förstå grundtanken bakom arbetet, att alla behövs och att
samarbete ska ge ett mervärde.
Överenskommelsen Skåne som också har lämnat in ett remissvar menar att processen med att
ta fram ett överenskommelsedokument har gått för snabbt, vilket medför att förankringen hos
den idéburna sektorn kan bli lidande.
Ledningsgruppen skriver bl.a. i sitt svar att de anser att överenskommelsen bör följas upp av ett
politiskt organ.
Välfärdsberedningen fattade 2014-06-02, § 120, följande beslut: Förslaget till överenskommelse,
remissvaren samt tjänsteskrivelse överlämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslutsunderlag
Välfärdsberedningens protokoll 2014-06-02, § 120
Inkomna remissvar från kommunens ledningsgrupp, Naturskyddsföreningen i Svalöv,
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Föreningen Skånela, Överenskommelsen Skåne, Föreningen Olivedal år 1880, SPF 235 Torp,
Billeberga Byalag, Lions Club Svalöv, LOBIS, Svalövortens Pensionärsförening SPF
Förslag till överenskommelse

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Krister Olsson (S), Christer Laurell (C) och
Ingrid Ekströms (SD) förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Rapporten noteras.
2. Kommunstyrelsen uppdras att återkomma med förslag till hur det fortsatta arbetet ska
organiseras. 3. Välfärdsberedningens uppdrag, enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-01-30, §
12, är därmed avslutat.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Välfärdsberedningen
Kommunförvaltningen (KET, AAFR, KALN, SERM)
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Dnr: 207-2014

§ 121 Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till ny överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag godkänns.

Sammanfattning av ärendet
2007 lämnade Svalövs kommun över ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne/Skånetrafiken
enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Region Skåne/
Skånetrafiken har övertagit ansvaret för färdtjänsten från 23 av Skånes 33 kommuner. Målet har
varit att samtliga skånska kommuner skulle lämna över ansvaret så att skatteväxling skulle
kunna ske. Avtal år 2007 tecknades därför på viss tid. Därefter har det förlängts och löper ut den
31 december 2014. Eftersom förutsättningar för skatteväxling inte föreligger har förhandlingar
upptagits avseende den fortsatta finansieringen av färdtjänsten. Förhandlingarna har resulterat i
den nu föreliggande överenskommelsen avseende fortsatt finansiering. Förändringar från
tidigare avtal är att






överenskommelsen löper tills vidare med 24 månaders uppsägningstid
förtydligande har införts avseende överlåtelsens art och omfattning
bestämmelser om samråd på olika nivåer, politiskt samråd, tjänstemannasamråd och
verksamhetssamråd har införts
det är reglerat att en översyn av beräkningsgrunden för finansieringsmodellen ska
inledas snarast och vara klar senast inom 36 månader från avtals start
indexklausulen har ändrats från en övergripande indexmodell för hela bidragsbeloppet,
till en modell med olika indexberäkningar för myndighetsutövning, beställningscentral och
trafik.

Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-06-18, § 33, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till ny överenskommelse om fortsatt finansiering
av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-06-18, § 33
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-06-09
Region Skånes, Skånetrafiken, skrivelse daterad 2014-04-30
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Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag
Kommunförbundet Skånes informationsblad angående beredning av förslaget

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Krister Olsson (S), Pernilla Ekelund (FP) och
Birgitta Jönsson (S): Förslag till ny överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Charlotte Wachtmeisters (M) m.fl. förslag för beslut och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, AAFR, CAKK)
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Dnr: 553-2014

§ 122 Uppföljning av tidigare revisionsgranskningar inom
utbildningsområdet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1.

Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av Svalövs kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tidigare
granskningar. De granskningar som är underlag för denna uppföljning är samverkan mellan
skolor samt granskning av barnomsorgsverksamhet inklusive fritidsverksamhet.
I den sammanfattande bedömningen framgår att revisorerna anser att kommunstyrelsen och
ansvariga tjänstemän under vissa punkter har tagit till sig av revisionens uppföljning och
granskningar de senaste åren, men att det fortfarande finns utvecklingsområden.
Kommunförvaltningen bemöter i sin skrivelse de kommentarer som revisionen framför.
Utbildningsutskottet fattade 2014-06-16, § 41, följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras att
göra en analys av kösystemet inom barnomsorgen och bl.a. belysa vad som är bäst för
medborgaren. Uppdraget ska återrapporteras senast i mars 2015.
Utbildningsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Utbildningsutskottet föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2016-06-16, § 41
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-05-02
Revisionsrapport, inkommen 2014-04-17
Skrivelse från Svalövs kommuns revisorer, inkommen 2014-04-17
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Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeister (M):
Kommunförvaltningens förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Torbjörn Ekelund (FP), Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag för beslut i
kommunfullmäktige: Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen
antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Revisorerna i Svalövs kommun
Kommunförvaltningen (KET)
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Dnr: 427-2008

§ 123 Avfallssamverkan inom Skåne Nordväst – Projekt Skitlite
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Renhållningsbolaget uppdras att arbeta vidare med att implementera åtgärder för att nå de
regionala avfallsmålen inom ramen för sin ordinarie verksamhet, aktuell lagstiftning och god
ekonomisk hushållning.
2. Projektkoordinatorn uppdras att fortsätta arbetet med att finna möjliga samverkanspartners
samt extern finansiering till arbetet med mål 1, halvera mängden avfall. Arbetet pågår fram till
och med första halvåret 2015 då eventuell ansökan kan ske.

Sammanfattning av ärendet
Våren 2012 beslutade de nordvästskånska kommunerna att anta regionens 6 gemensamma
avfallsmål och ge projekt Sopsamarbete Skåne Nordväst i uppdrag att föreslå hur målen skulle
nås. SkNv:s tre avfallsbolag har medverkat i genomförandet.
De beslutade målen är nåbara, men fortsatta studier krävs för att testa teorierna/insatserna på
en större grupp respondenter ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv.
Samarbetskommittén rekommenderar medlemskommunerna i sin ärendehantering föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt de två att-satserna ovan för att fullt
ut komma vidare i projektet. Rekommendationen redovisas i samarbetskommitténs protokoll
2/14 § 5 daterat 2014-03-10.
Förvaltningen föreslår i sin förslagsskrivelse daterad 2014-04-22 att Svalövs kommun ska
besluta enligt samarbetskommitténs rekommendationer.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-04-29, § 58, att återremittera ärendet till
förvaltningen för avstämning med LSR för ytterligare information. Ärendet skulle lyftas till
utskottets sammanträde den 21 maj.
Förvaltningen har stämt av beslutsförslagen med LSR som inte har någonting att invända mot
dessa.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2014-05-21, § 76, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Renhållningsbolaget uppdras att arbeta vidare med
att implementera åtgärder för att nå de regionala avfallsmålen inom ramen för sin ordinarie
verksamhet, aktuell lagstiftning och god ekonomisk hushållning.
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2. Projektkoordinatorn uppdras att fortsätta arbetet med att finna möjliga samverkanspartners
samt extern finansiering till arbetet med mål 1, halvera mängden avfall. Arbetet pågår fram till
och med första halvåret 2015 då eventuell ansökan kan ske.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-05-21, § 76
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2014-04-29, § 58
Förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2014-04-22
Protokoll från samarbetskommittén Skåne Nordväst 2014-03-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23, § 59

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Christer Laurell (C), Torbjörn Ekelund (FP),
Pernilla Ekelund (FP) och Ingrid Ekströms (SD) förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1.
Renhållningsbolaget uppdras att arbeta vidare med att implementera åtgärder för att nå de
regionala avfallsmålen inom ramen för sin ordinarie verksamhet, aktuell lagstiftning och god
ekonomisk hushållning. 2. Projektkoordinatorn uppdras att fortsätta arbetet med att finna möjliga
samverkanspartners samt extern finansiering till arbetet med mål 1, halvera mängden avfall.
Arbetet pågår fram till och med första halvåret 2015 då eventuell ansökan kan ske.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Charlotte Wachtmeister m.fl. förslag för beslut och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG)
Samarbetskommittén Skåne Nordväst
Samarbetskommunerna i Skåne Nordväst
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Dnr: 202-2007

§ 124 Detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34
(Blomområdet), Billeberga samhälle
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till detaljplan för Billeberga 10:34 (Blomområdet) antas.

Sammanfattning av ärendet
Planen syftar i huvudsak till att pröva nybyggnation av småhus samt skola (förskola) och/eller
vård. Detaljplanens genomförande antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11-18 § miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. En
separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har inte upprättats.
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 2011-05-05--2011-06-10, plansamråd
2011-11-16—2011-12-14 och granskning (utställning) 2012-03-21--2012-04-18.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 111, att anta detaljplan för del av fastigheten
Billeberga 10:34. Beslutet överklagades av ägare till angränsande fastighet Billeberga 1:1.
Länsstyrelsen i Skåne län upphävde den antagna detaljplanen med motiveringen att
detaljplaneförslaget innebär att nya fastigheter förläggs alldeles intill klagandens jordbruksmark
utan mellanliggande skyddszon.
Den upphävda detaljplanen har omarbetats med bl.a. en utökad skyddszon inför ny utställning.
Ny granskning/utställning genomfördes 2013-10-30--2013-11-27.
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har ett redaktionellt förtydligande gjorts i det
särskilda utlåtandet från utställning nr 2 samt i planbeskrivningen.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-06-18, § 86, följande beslut: Särskilt utlåtande
godkännes.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Förslag till detaljplan för Billeberga 10:34 (Blomområdet) antas.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S), Lennart Pettersson (C), Olof Röstin (M), KarlErik Kruse (S), Christer Laurell (C), Ingrid Ekström (SD) och Torbjörn Ekelunds (FP) förslag för
beslut kommunfullmäktige: Förslag till detaljplan för Billeberga 10:34 (Blomområdet) antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Charlotte Wachtmeister m.fl. förslag för beslut och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (VSK, ASB)
Beslut för kännedom skickas till: Eventuella nyinflyttade grannar

Efter antagande KF: Protokoll och anslagsbevis skickas till:
Senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet tillkännagetts på
kommunens anslagstavla skickas handlingar samt besvärshänvisning till:
De sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Efter laga kraft:
Senast inom två veckor från det att planen vunnit laga kraft.
Plan- och illustrationskarta, planbeskrivning, fastighetsförteckning, m.m.:
Lantmäterimyndigheten, Box 505 90, 202 15 Malmö
Samtliga handlingar, inklusive anslagsbevis och kopia av besvärshänvisning till:
Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö
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Dnr: 222-2011

§ 125 Ansökan om bidrag till åtgärder för avhjälpande av
föroreningsskador avseende f.d. BT Kemi, södra området
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till kompletterad
bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket.
2. Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga ansökan efter
kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att
justeringarna är mindre.

Sammanfattning av ärendet
Projektledningen har på Naturvårdsverkets begäran tagit fram en uppdatering av den redan
inlämnade bidragsansökan för Etapp 2, som förskjutits ett år i tiden, samt en kompletterande
bidragsansökan för förlängningen av Etapp 1.
Projektledningen hade ett möte med Länsstyrelsen 2014-06-16 där Naturvårdsverket
medverkade på distans och där båda ansökningarna diskuterades. Naturvårdsverket hade en del
synpunkter där de önskade att texten utvecklas och detta behöver inarbetas till slutversionen.
Styrelsen föreslog 2014-06-18, § 44, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande
beslut: 1) Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses förslag till kompletterad
bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne län/Naturvårdsverket.
2) Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga ansökan efter
kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att justeringarna
är mindre. Vidare beslutade styrelsen i BT Kemi att notera informationen.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på
den södra delen av det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 2 (reviderad version)
Kompletterande ansökan om bidrag för förberedelser för slutligt genomförande av efterbehandlingsåtgärder på den södra delen av det f d BT Kemi-området i Teckomatorp, Etapp 1
Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll 2014-06-18, § 44
Utkast till kompletterad bidragsansökan, Etapp 1, daterad 2014-06-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Christer Laurell (C),

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-08-11

Sida
32/39

Torbjörn Ekelund (FP), Ingrid Ekström (SD), Krister Olsson (S) och Olof Röstins (M) förslag för
beslut i kommunfullmäktige: 1. Kommunstyrelsen antar BT Kemi Efterbehandlings styrelses
förslag till kompletterad bidragsansökan för Etapp 1 för att skickas in till Länsstyrelsen i Skåne
län/Naturvårdsverket. 2. Projektchef Fredrik Löfqvist bemyndigas att underteckna den slutgiltiga
ansökan efter kommunens dialog med Länsstyrelsen i Skåne Län/Naturvårdsverket, förutsatt att
justeringarna är mindre.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sina egna m.fl. förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, EVSD, KAJN)
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Dnr: 712-2014

§ 126 Angående donation av skulpturpark till Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Donationen från John-Ove Hansson och placeringen vid Svalövssjön godkänns.
2. Samlingen kallas Svalövs skulpturpark.
3. Förvaltningen uppdras att fortsätta planering av skulpturparken tillsammans med donator
och konstnär.
4. Förvaltningen uppdras att återkomma med slutligt förslag till placering på
kommunstyrelsens sammanträde i september.

Sammanfattning av ärendet
John-Ove Hansson har muntligen erbjudit Svalövs kommun en donation om ett antal skulpturer
av Robert Harding att placeras vid Svalövsjön. John-Ove Hansson har under 40 år drivit gården
Munkatorp i Svalövs kommun. De senaste 20 åren har han varit bosatt i Marbella i Spanien och
drivit ett galleri. Både John-Oves hustru och dotter vilar i Minneslunden i Svalöv.
Utbildningsutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet har fått information om donationen och
båda utskotten har ställt sig positiva.
Förvaltningen har undersökt möjligheten att placera skulpturerna vis Svalövssjön. Ett undantag
är att förvaltningen fått uppdraget att arrendera ut en del av Svalövs Norra 16:6 för bangolf.
Bedömningen är att dessa två går att samordna.
Donationen består av ett antal skulpturer, transport till Svalöv samt att donator, konstnär och
representanter för Svalövs kommun väljer platser för konstverken. Svalövs kommun åtar sig att
stå för fundament, underhåll och skötselplan.
Färdigställande av skulpturparken ska enligt önskan från donatorn ske under hösten 2014 och
invigas i samband med Kulturfestligheter i Svalöv omkring den 25 oktober.
Kostnadsberäkning är ännu inte gjord. Under augusti och september planeras information om
donation och placering.
Utbildningsutskottet noterade 2014-06-16, § 39, information i ärendet.
Samhällsbyggnadsutskottet fattade 2014-06-18, § 89, följande beslut: Utskottet ser positivt på en
skulpturpark så som föreslagits. Förvaltningen uppdras att utreda ärendet vidare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utbildningschef Kerstin Lingebrant, daterad 2014-07-28
Samhällsbyggnadsutskottet 2014-06-19, § 89
Utbildningsutskottets protokoll 2014-06-16, § 39
Skrivelse från John-Ove Hansson, daterad 2014-06-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (FP), Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Birgitta Jönsson (S),
Olof Röstin (M), Lennart Pettersson (C), Ingrid Ekström (SD), Krister Olsson (S) och Christer
Laurell (C): 1. Donationen från John-Ove Hansson och placeringen vid Svalövssjön godkänns. 2.
Samlingen kallas Svalövs skulpturpark. 3. Förvaltningen uppdras att fortsätta planering av
skulpturparken tillsammans med donator och konstnär. 4. Förvaltningen uppdras att återkomma
med slutligt förslag till placering på kommunstyrelsens sammanträde i september.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen
antar dem.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, KET, ETVN, MSDG)
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Dnr: 897-2014

§ 127 Ansökan om kommunal borgen för etablering av s.k.
tröskelboende
Kommunstyrelsens beslut
1. För att kunna fatta beslut ska nedanstående beslutspunkter undersökas och besvaras:
• Kommunförvaltningen får i uppdrag att undersöka lagligheten med att bevilja RUAB
en eventuell borgen.
• RUAB uppdras att återkomma med förslag till ett hyresavtal för ett eventuellt
tröskelboende.
• RUAB uppmanas att återkomma med information om huruvida det föreligger andra
åtaganden såsom t.ex. besittningsskydd för eventuella nuvarande hyresgäster som
kan påverka RUAB:s möjligheter att förverkliga den föreslagna planen.
• RUAB uppmanas återkomma med besked rörande att övrigt kapital för t.ex.
renovering har kunnat skapats i enlighet med RUAB:s egna planer.

Reservationer
Lennart Pettersson (C) och Christer Laurell (C) reserverar sig till förmån för Lennart Petterssons
yrkanden.
Ingrid Ekström (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Röstånga Utvecklings AB (RUAB) har ansökt om kommunal borgen på 2 500 000 kr för att
etablera ett s.k. Tröskelboende. Detta ska ske genom köp av fem fastigheter och ett
helhetsgrepp kring trygghets- och försköningsfrågor.

Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen, inkommen 2014-07-29.

Förslag till beslut
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Karl-Erik Kruse (S), Torbjörn Ekelund (FP),
Olof Röstin (M) och Karl-Erik Kruse (S): 1. För att kunna fatta beslut ska nedanstående
beslutspunkter undersökas och besvaras: - Kommunförvaltningen får i uppdrag att undersöka
lagligheten med att bevilja RUAB en eventuell borgen. - RUAB uppdras att återkomma med
förslag till ett hyresavtal för ett eventuellt tröskelboende. - RUAB uppmanas att återkomma med
information om huruvida det föreligger andra åtaganden såsom t.ex. besittningsskydd för
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eventuella nuvarande hyresgäster som kan påverka RUAB:s möjligheter att förverkliga den
föreslagna planen. - RUAB uppmanas återkomma med besked rörande att övrigt kapital för t.ex.
renovering har kunnat skapats i enlighet med RUAB:s egna planer.
Lennart Pettersson (C): 1. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall under förutsättning:
- att pantbrev erhålls som säkerhet för borgensåtagandet
- att borgensavgift tas ut
- att övrig finansiering är klar
2. Förslag till beslut i kommunstyrelsen: Förvaltningen uppdras att kontakta RUAB angående
villkoren för svar senast den 22 augusti.
Ingrid Ekström (SD): Avslag på ansökan om borgen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta
Jönssons m.fl. förslag.
Protokollet ska skickas till:
Röstånga Utvecklings AB (att: Nils Philips)
Kommunförvaltningen (JBN)
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Dnr: 1264-2013

§ 128 Motion, Angående vård i livets slutskede
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till yttrandet från vård- och
omsorgsutskottet.
2. Motionens andra att-sats avslås.

Sammanfattning av ärendet
Aase Jönsson (KD) har 2013-12-02 lämnat in en motion som rör vård i livets slutskede.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag dels att utreda ett
införande i vår kommun av ett system för vård i livets slutskede i likhet med VILA i Kävlinge, dels
att inriktningen ska vara att verksamheten kommer igång 2015-01-01.
Motionen har av kommunstyrelsen remitteras till vård- och omsorgsutskottet för yttrande.
För att få en bild av vad VILA är har kommunförvaltningen varit på ett studiebesök på VILA
enheten i Kävlinge. VILA står för: Vård efter sitt behov, Ingen smärta, Lugn och värdighet,
Ansvarskännande och kunnig personal.
I Svalövs kommun finns inga speciella korttidsplatser för palliativ vård, men finns behov så
erbjuder vi det. Närstående kan erbjudas övernattning. Biståndsbeslut krävs för plats på
korttiden. I Svalövs kommun finns en kompetensgrupp i Palliativ vård. Gruppen består av
sjuksköterskor, arbetsterapeut och undersköterskor från hemvården och särskilda boende.
Väljer vårdtagaren att stanna kvar i sin bostad i livets slutskede är det ordinarie team och
undersköterskan i hemvården som ansvarar för omvårdnaden. Närstående har stor betydelse i
det palliativa omvårdnadsarbetet och ges alltid möjlighet till medverkan.
Då Kävlinge kommun har en befolkningsmängd på ca 33 000 invånare och Svalövs kommun har
ca 13 300 invånare, ser kommunförvaltningen ingen möjlighet att ha en VILA-avdelning här.
Däremot kan förvaltningen ta flera goda idéer från Kävlinge för att fortsätta att utveckla vårt
arbete med palliativ vård i kommunen. Detta genom att:
 Fortsätta arbeta med att det är ordinarie team som finns runt vårdtagaren när det blir
palliativ omvårdnad. Vårdtagaren får ha kvar känd personal.
 Möblera två rum på vår korttidsenhet på Ängslyckan som kan avskiljas från avdelningen.
Dessa rum ska erbjudas när behov av palliativ vård krävs.
 Öka kunskapsspridningen från kompetensgruppen ” Palliativ vård”. Palliativa ombud på
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varje avdelning inom särskilt boende och hemvård, som har till uppgift att sprida,
diskutera och informera om gruppens arbete. Stötta sina kollegor vid vård i livets
slutskede.
Koppla präst eller diakon till teamet, för att vara behjälpliga med utbildning av personal, i
samtal kring sorg, kris och vård i livets slut.
Ha en läkare med specialområde och intresse för palliativ vård som kan knytas till
teamen och palliativa kompetensgruppen.

Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2014-06-18, § 31, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionens första att-sats anses besvarad med
hänvisning till yttrandet från vård- och omsorgsutskottet. 2) Motionens andra att-sats avslås.
Utskottet fattade vidare följande beslut: Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2014-06-09,
antas som vård- och omsorgsutskottets eget.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2014-06-18, § 31
Kommunförvaltningens yttrande, daterat 2014-06-09
Remittering av motion, daterad 2013-12-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-16, § 155
Aase Jönssons (KD) motion, inkommen 2013-12-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Krister Olsson (S), Birgitta Jönsson (S) och Charlotte Wachtmeisters (M) förslag för beslut i
kommunfullmäktige: 1. Motionens första att-sats anses besvarad med hänvisning till yttrandet
från vård- och omsorgsutskottet. 2. Motionens andra att-sats avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Krister Olssons m.fl. förslag för beslut och finner att kommunstyrelsen antar
det.

Protokollet ska skickas till:
Motionären
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, SUN, CAKK)
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Dnr: 11-2014

§ 129 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 2014-08-11,
daterad 2014-07-24.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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