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Dnr: -

§ 166 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
A) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om :
- Preliminär befolkningsstatistik per 2013-08-30 (Dnr 288-2013)
B) Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:
- Rapport/statistik i enlighet med samarbetsavtal gällande konsumentrådgivning, tredje kvartalet
2013 (Dnr 472-2013)
C) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om:
- Förslag till VA-taxa fr o m 2014 (Dnr 998-2013)

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

Justerare
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Dnr: -

§ 167 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 17 maj 2010, publiceras numera
protokollen på kommunens webbplats.
Protokollet från Söderåsens miljöförbund skickas dock ut i pappersversion med hänsyn till PUL.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-21
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-10-16
Protokoll från utbildningsutskottet 2013-10-07
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2013-10-02
Protokoll från AB SvalövsBostäders styrelsemöte 2013-10-02
Protokoll från AB SvalövsLokalers styrelsemöte 2013-10-02
Protokoll från styrelsemöte LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 2013-09-30
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten 2013-08-26
Protokoll från Söderåsens miljöförbund, 2013-10-01

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 1000-2013

§ 168 Resultatbalansering förskola, familjedaghem, fritidshem,
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning för resultat år 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultaten för de sex resultatenheterna fastställs enligt tabell i tjänsteskrivelse daterad
2013-10-22. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheterna förskola, familjedaghem, fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt
vuxenutbildning inom den kommunala regin erhåller resurser genom ett brukarbaserat
ersättningssystem på lika villkor som en extern anordnare. 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. Varje område/resultatenhet som har dessa
verksamheter ska därför balansera sitt ekonomiska resultat över åren på samma sätt som en
extern anordnare, vilket görs genom en resultatutjämningsfond.
Kommunförvaltningen har sammanställt förslag till resultat som bör föras till
resultatutjämningsfond för varje område/resultatenhet.
Utbildningsutskottet föreslog 2013-10-30, § 83, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
fatta följande beslut: Resultaten för de sex resultatenheterna fastställs enligt tabell i
tjänsteskrivelse daterad 2013-10-22. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per enhet.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2013-10-30, § 83
Reviderad förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-10-22
Utbildningsutskottets protokoll 2013-10-07, § 78
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-10-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelunds (FP), Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M) och Olof Röstins (M)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Resultaten för de sex resultatenheterna fastställs enligt
tabell i tjänsteskrivelse daterad 2013-10-22. Beloppen hanteras via resultatutjämningsfond per
enhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Ekelunds m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN, JEGN, AAN)
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Dnr: 1213-2012

§ 169 Budget 2014, plan 2015 – 2016, skattesats
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2014 till oförändrat
20,49 kr per skattekrona.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet kring Strategisk Budget 2014 och Plan 2015-2016 är tänkt att behandlas i
kommunfullmäktige i december månad 2013. Svalövs kommun måste dock besluta om
skattesatsen senast under november månad. Oförändrad skattesats föreslås.
Arbetsutskottet föreslog 2013-10-21, § 90, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2014 till
oförändrat 20,49 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2013-10-21, § 90
Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2013-10-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Charlotte Wachtmeisters (M), Olof Röstins (M), Krister Olssons (S),
Torbjörn Ekelunds (FP), Christer Laurells (C), Bengt Jönssons (S) och Ingrid Ekströms (SD)
förslag till beslut i kommunfullmäktige: Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen
fastställs för år 2014 till oförändrat 20,49 kr per skattekrona.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till
Skatteverket
Kommunförvaltningen (FKLT, JBN, AAN)
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Dnr: 1132-2012

§ 170 Regelverk för resultatutjämningsreserv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till Lokala regler för resultatutjämningsreserv antas att gälla fr.o.m. bokslut
2013 enligt förvaltningens förslag i bilaga 1, daterad 2013-05-13.
2. Överskott från verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012 avsätts i
resultatutjämningsreserven med 8,5 miljoner kronor enligt lagstiftningens möjligheter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2013-05-14, § 53, att ge
kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag angående Regelverk för
resultatutjämningsreserv till kommande sammanträde.
Ny lagstiftning fr.o.m. 1 januari 2013 ger kommuner möjlighet till att införa Kommunala
resultatutjämningsreserver.
Dessa reserver gör det möjligt att reservera en del av ett överskott i goda tider och sedan
använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur med lägre
skatteintäkter än normalt.
De kommuner och landsting som väljer att använda sig av resultatutjämningsreserver ska
besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av dessa reserver.
En möjlighet införs även att reservera överskott som är upparbetade i boksluten för åren 2010,
2011 och 2012. Förvaltningen föreslår detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträdet 2013-09-23, § 83, att notera
informationen och att ärendet behandlas på kommande sammanträde.
Arbetsutskottet föreslog 2013-10-21, § 91, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Förslag till Lokala regler för resultatutjämningsreserv antas att gälla fr.o.m.
bokslut 2013 enligt förvaltningens förslag i bilaga 1, daterad 2013-05-13. 2) Överskott från
verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012 avsätts i resultatutjämningsreserven med 8,5 miljoner
kronor enligt lagstiftningens möjligheter.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-21, § 91
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Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-23, § 83
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2013-07-15
Bilaga 1: Förvaltningens förslag till lokala föreskrifter
Bilaga 2: Förslag från arbetsgrupp Kommunförbundet Skåne
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-14, § 53

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S), Pernilla Ekelunds (FP), Charlotte Wachtmeisters (M) och Ingrid Ekströms
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till Lokala regler för
resultatutjämningsreserv antas att gälla fr.o.m. bokslut 2013 enligt förvaltningens förslag i bilaga
1, daterad 2013-05-13. 2) Överskott från verksamhetsåren 2010, 2011 och 2012 avsätts i
resultatutjämningsreserven med 8,5 miljoner kronor enligt lagstiftningens möjligheter.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 726-2013

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

Reservation
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet att avslå Christer
Laurells återremissyrkande

Icke deltagande i beslut
Christer Laurell (C) och Agnetha Persson (C) deltar ej i beslutet.

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

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2013-10-16, § 147
Kostnadsjämförelser
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-10-02
Förslag till svar till Länsstyrelsen
Begäran från Länsstyrelsen (inkl bilagor), daterad 2013-06-27

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Birgitta Jönsson (S) och Torbjörn Eklund (FP): Förvaltningens
förslag till svar antas som kommunstyrelsens eget och översänds till Länsstyrelsen.
Christer Laurell (C): I första hand: Ärendet återremitteras med uppdraget att formulera om
skrivelsen med innebörden att så många fastigheter som möjligt i kommunen ska så snart som
möjligt, erbjudas anslutning till kommunalt vatten och avlopp. I andra hand: Ej deltagande i
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Christer Laurells återremissyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län
Kommunförvaltningen (MSDG)
NSVA
Söderåsens miljöförbund
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Dnr: 343-2013

§ 172 Nytt övergångsställe i Röstånga - Uppdrag att ta fram förslag
till åtgärder för att öka trafiksäkerheten
Kommunstyrelsens beslut
1. Genomförda åtgärder på väg 13 är tillräckliga i dagsläget.

Sammanfattning av ärendet
Rolf Jonsson (MP) lämnade in en motion 2012-05-31 som handlade om ett nytt övergångsställe i
Röstånga. I motionen föreslogs att kommunen skulle undersöka möjligheterna att skapa ett
markerat övergångsställe över väg 13 – eventuellt i kombination med någon fartdämpande
åtgärd – i anslutning till en av gångbanorna i korsningen mellan väg 108 och
väg 13.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-17, § 161, att motionen skulle bifallas och gav
kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Trafikverket, ta fram förslag på lämplig åtgärd
för att öka trafiksäkerheten för cyklister och fotgängare utmed riksväg 13 i Röstånga tätort.
Sedan motionen inkom har Trafikverket byggt om övergångsstället i anslutning till Kolemavägen.
Refugen på väg 13, i anslutning till övergångsstället, har breddats för att ge oskyddade
trafikanter en tryggare plattform vid passage. Övergångsstället vid Kolemavägen utgör den
naturliga passagen för boende och övriga trafikanter som korsar väg 13.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-04-16, § 61, kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att genomförda åtgärder på väg 13 är tillräckliga i dagsläget. Kommunstyrelsen beslutade dock 2013-05-13, § 104, att återremittera ärendet för förnyad kontakt med
Trafikverket.
Förvaltningen har fört nära dialog med Trafikverket, som står fast vid sin bedömning att
genomförda åtgärder är tillräckliga.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2013-10-16, § 149, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Genomförda åtgärder på väg 13 är tillräckliga i dagsläget.

Beslutsunderlag
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-10-16, § 149
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2013-09-30
Protokoll från kommunstyrelsen 2013-05-13, § 104
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2013-04-16 § 61
Svar från Trafikverket på motion, daterat 2013-03-14
Protokoll från kommunfullmäktige 2012-12-17, § 161
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Motion från Rolf Jonsson, daterad 2012-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP) och Birgitta Jönsson (S): Genomförda
åtgärder på väg 13 är tillräckliga i dagsläget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Wachtmeisters m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, AEKL)

Justerare
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Dnr: 1073-2013

§ 173 Tillsättning av socialchef
Kommunstyrelsens beslut
1. Susanne Rosenström utses till socialchef.

Sammanfattning av ärendet
Under 2013 har förvaltningen arbetat med att rekrytera en socialchef.
Lars Wästberg slutade sin tjänst som socialchef 2013-01-31. I samband med årsskiftet startades
en rekryteringsprocess för att tillsätta tjänsten som socialchef. Hela rekryteringsprocessen har
samverkats.
Efter sommaren fick Trust ett uppdrag att presentera ett antal kandidater. Tre av dessa
kandidater kallades till intervju och en av dessa kandidater valdes ut för att genomgå tester och
djupintervju genom rekryteringsfirman Trust. Rekryteringsfirman tillstyrker tillsättning av tjänsten
med den aktuella kandidaten. Kommunchefen genomför enskild intervju med slutkandidaten.
Efter denna rekryteringsprocess har kommunchef Fredrik Löfqvist beslutat att förorda Susanne
Rosenström till tjänsten som socialchef. Referenser har tagits av både kommunen och
rekryteringsfirman Trust och övriga förutsättningar för anställningen har förhandlats med
kommunchefen.
Samverkan om tillsättning av socialchef sker i central samverkan 2013-10-29. Protokoll från
samverkan redovisas på kommunstyrelsens möte 2013-11-04.
Sven Holmberg fungerar i nuläget som tillförordnad socialchef fram till dess att ny socialchef
tillträder sin tjänst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist, daterad 2013-10-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Charlotte Wachtmeister (M), Torbjörn Ekelund (FP), Christer Laurell (C),
Ingrid Ekström (SD) och Olof Röstin (M): Susanne Rosenström utses till socialchef.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (FKLT, PAEK)
Susanne Rosenström

Justerare
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Dnr: 850-2010

§ 174 Beslut om firmateckning samt rätt att underteckna skuld- och
borgensförbindelser
Kommunstyrelsens beslut
1. Viktiga handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder kommunen ekonomiskt – skall
å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson,
vid förhinder för denne, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Charlotte Wachtmeister, i
förekommande fall med kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet.
2. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson eller kommunstyrelsens förste vice
ordförande Charlotte Wachtmeister bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av
antingen ekonomichef Jan Bengtsson eller ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens
vägnar, underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån respektive tecknande av borgen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2012-05-14, § 93, beslut om rätten att underteckna skuld- och
borgensförbindelser vid upptagande av lån och tecknade av borgen.
Beslutet behöver förnyas, då det i ett sammanhang (Leader-projekt) krävts ett beslut om
firmatecknare, inte äldre än ett år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-14, § 93
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (JBN, AAN, MEKN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Dnr: 3-2013

§ 175 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 2013-11-04,
daterad 2013-10-24.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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