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Dnr: -

§ 19 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna överklagande i ärendet detaljplan
för Blomområdet, Billeberga 10:34 och 11:4 m fl.

Sammanfattning av ärendet
a) Sammanträdet inleds, med anledning av den nya mandatperioden, med information om
kommunens verksamheter från kommunchefen och sektorscheferna.
b) Polisområdeschef Patric Heimbrand, Polisområde nordvästra Skåne, Polisregion Syd,
informerar polisens verksamhet och nya organisation (Dnr 763-2014).
c) Ordförande Ingegerd Wärnersson och rektor Roger Johansson, Fridhems folkhögskola,
informerar om skolans verksamhet och planer på nytt musikhus (Dnr 209-2015).
d) Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om prel befolkningsstatistik per 2014-10-31 (Dnr 3822014) samt prel. Bokslut 2014 (Dnr 1369-2014).
e) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om länsstyrelsens beslut 2015-01-19 att
upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Blomområdet, Billeberga 10:34 och
11:4 m fl. Föreligger utkast till överklagande (Dnr 202-2007).
f) Administrativ chef Michael Andersson informerar om utbildningsdag för förtroendevalda 201504-28 med Axel Danielsson.

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

§ 20 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 arbetsutskottet 2015-01-19
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet 2015-01-20
Protokoll från utbildningsutskottet 2015-01-13
Protokoll från vård- och omsorgsutskottet 2015-01-22
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2014-12-16
Protokoll från styrelsemöte med LSR 2014-12-15

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr: 32-2014,

§ 21 Val
Kommunstyrelsens beslut
1. Val förrättas av kommunstyrelsen enl bilaga 1), punkterna a) 3-4, b) – f), j), l) samt o) – p).
2. Till ordinarie representant resp ersättare i Politiskt samråd med Region Skåne i enlighet
med Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och
riksfärdtjänstlag, utses Karl-Erik Kruse (S) resp Eva Olofsson (C).
3. Till representanter i Skånska Livsmedelsakademins politikernätverk utses Olof Röstin (M)
och Marie Irbladh (C).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att förrätta ett antal val med anledning av den nya mandatperioden. Valen
avsågs ursprungligen förrättas 2014-12-01, men lyftes då ut från dagordningen. Flertalet val
bordlades därefter 2014-01-12, § 16.
Kommunstyrelsen har att utse en ordinarie representant och en ersättare till Politiskt samråd
med Region Skåne i enlighet med Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag. Datum för Politiskt samråd 2015 är den 13 mars
och den 13 oktober (förmiddagar) i Hässleholm. Ersättare tjänstgör endast då ordinarie inte kan
närvara.
Kommunstyrelsen kan vidare utse en eller två representanter i Skånska livsmedelsakademins
politikernätverk. Det noteras att nätverket kommer att träffas 27 mars, 22 maj, 25 september och
27 november kl 09.00 – 12.00. Tjänstemän är också välkomna att närvara på träffarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Samtliga föreslagna respektive meddelade förslag antas genom acklamation, förutom
nedanstående.
Edward Nordén (C) och Teddy Nilsson (SD) har av sina respektive partier föreslagits som
ersättare i Vegeåns vattendragsförbunds styrelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Edward Nordén (C) som ersättare i Vegeåns vattendragsförbunds styrelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Caroline Laurell (C) har av sina respektive partier föreslagits som
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ersättare i Rönneåkommitténs arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Olof Röstin (M) som ersättare i Rönneåkommitténs arbetsutskott.

Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD) har av sina respektive partier föreslagits som
ersättare för ombud i Rönneåkommittén.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Caroline Laurell (C) som ersättare för ombud i Rönneåkommittén.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Edward Nordén (C) har av sina respektive partier föreslagits som
ersättare i styrelsen för Rönneåns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Olof Röstin (M) som ersättare i styrelsen för Rönneåns vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Laurell (C) och Ingrid Ekström (SD) har av sina respektive partier föreslagits som
ersättare för ombud i Rönneåns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Caroline Laurell (C) som ersättare för ombud i Rönneåns vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M) och Edward Nordén (C) har av sina respektive partier föreslagits som
ledamot i Rååns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Olof Röstin (M) som ersättare Rååns vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Edward Nordén (C) och Teddy Nilsson (SD) har av sina respektive partier föreslagits som
ersättare i Rååns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Edward Nordén (C) som ersättare Rååns vattenråd.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Erika Adolfsson (C) och Arne Persson (SD) har av sina respektive partier föreslagits som
ersättare för ombud i Rååns vattenråd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Erika Adolfsson (C) som ersättare för ombud i Rååns vattenråd.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD) har av sina respektive partier föreslagits som
ledamot i styrgruppen för Kommunens kvalitet i korthet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner, att kommunstyrelsen beslutat utse
Fredrik Jönsson (C) som ledamot i styrgruppen för Kommunens kvalitet i korthet.

Omröstningsresultat
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Ledamoten Linda Lindberg utses
till rösträknare. Kommunchef Fredrik Löfqvist upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sin röst i en valurna.
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i tre grupper
och räknas. Med 4 röster för Fredrik Jönsson (C) och 3 röster för Teddy Nilsson (SD) har
fullmäktige utsett Fredrik Jönsson (C) till ledamot i styrgruppen för Kommunens kvalitet i korthet..
6 ledamöter har avstått från att rösta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, IATE)
Samtliga berörda förtroendevalda
Organ enl bilaga 1)
Region Skåne
Skånska livsmedelsakademin
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Dnr: 1450-2014

§ 22 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) våren
2013 - våren 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är ett kvalitetssystem där rutiner och anvisningar
redovisas för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas inom verksamheten. Systemet innehåller
samtliga författningsreglerade bestämmelser med tillhörande tillämpningsanvisningar. Syftet med
SAM är att skapa en god arbetsmiljö genom att följa dessa rutiner och anvisningar för
arbetsmiljöarbetet.
Arbetsgivaren Svalövs kommun ansvarar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet ska på ett naturligt
sätt vara en del av den dagliga verksamheten.
Denna systemuppföljning omfattar våren 2013 till våren 2014. Formuläret har använts av
samtliga verksamheter i Svalövs kommun.
Fokus i formuläret ligger på systemfrågorna, det vill säga om systemet för att arbeta med
arbetsmiljön är tillfredsställande, inte om det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs
tillfredsställande. Detta har sedan sammanställts på kommunövergripande nivå.
De förbättringsområden som identifieras redovisas i kommunförvaltningens sammanställning.
Svarsfrekvensen är låg, det är bara 46 % av de tillfrågade cheferna som har besvarat formuläret.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-01-19, § 6, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Informationen noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av personalchef Paul Eklund.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-19, § 6
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-12-27, inklusive enkät

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PAEK, CUR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Sida
11/33

Dnr: 1451-2014

§ 23 Förslag till rekryteringspolicy för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Rekryteringspolicyn antas att gälla fr.o.m. 2015-02-15.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till rekryteringspolicy för Svalövs kommun. Syftet
med rekryteringspolicyn är att skapa en ”kvalitetsribba” för rekrytering och åstadkomma en
samsyn i hur rekryteringsprocessen ska gå tillväga i kommunen. Att anställa en medarbetare är
en av de största investeringarna för arbetsgivaren. Möjligheten att göra om en felaktig rekrytering
är starkt begränsad utifrån både arbetsrättsliga och ekonomiska faktorer och det är därför viktigt
att så långt som möjligt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.
Arbetsutskottet föreslog 2014-01-19, § 8, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Rekryteringspolicyn antas att gälla fr.o.m. 2015-02-15.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av personalchef Paul Eklund.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2015-01-19, § 8
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-12-17
Förslag till rekryteringspolicy för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Rekryteringspolicyn antas att gälla fr.o.m. 2015-0215.
Linda Lindberg (SD): Tillägg till policyn: ”Syfte: Att anställa en medarbetare är en av de största
investeringarna för oss som arbetsgivare. Möjligheten att göra om en felaktig rekrytering är starkt
begränsad utifrån både arbetsrättsliga och ekonomiska faktorer. Det är därför viktigt att så långt
som möjligt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Att rekryteringen i alla moment sker på ett
professionellt sätt är avgörande för att få kvalificerade sökande till varje tjänst och i slutändan
kunna anställa den bästa kandidaten för verksamheten”. Andra meningen i första stycket under
Mål skall strykas. Tillägg i stycke Mål: ”Den sökande som är bäst lämpad, skall tilldelas tjänsten
oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, fysiskt eller psykiskt funktionshinder.”
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Linda Lindbergs yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen avslår dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (PAEK, CHM)
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Dnr: 33-2015

§ 24 Anläggningsavgifternas nivå i Svalövs kommun – Justering av
VA-taxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med 63 % för ett Typhus A från 101 225 kr
till 165 250 kr samt med 79 % för ett Typhus B från 383 413 kr till 686 750 kr.
2. Bilaga 1, ”Anläggningsavgifter”, till VA-taxa för Svalövs kommun, daterad 2015-02-04,
antas att gälla fr.o.m. 2015-07-01.

Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunens medverkan vid
finansiering med återbetalning i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,
§ 36. Återrapportering ska ske senast 2015-06-30.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-04-29, § 65, en strategi för vatten och avlopp på landsbygd i
kommunen. Arbetet med utbyggnad på landsbygden görs som en del av VA-planen för
kommunen.
Med anledning av kommande utbyggnad av VA på landsbygden i Svalövs kommun i allmänhet
och utbyggnad av VA till Norrvidinge i synnerhet, har frågor om anläggningsavgifternas nivå och
möjligheten att ta ut särtaxa väckts. Det har efter utredning konstaterats att särtaxa inte går att
tillämpa vid de aktuella utbyggnaderna. Det har vidare konstaterats att nuvarande nivå på
anläggningsavgifterna inte täcker kostnaderna för planerad utbyggnad.
För att få täckning för planerad utbyggnad behöver anläggningsavgifterna höjas med 63 % för ett
hus motsvarande Typhus A och med 79 % för ett hus motsvarande Typhus B.
Kommunfullmäktige antog 2013-12-16, § 148, den gällande VA-taxan för kommunen. Taxan har
sedan dess indexuppräknats enligt beslutet.
Mot bakgrund av genomförda utredningar föreslår NSVA att anläggningsavgifterna för Svalövs
kommun höjs med 63 % för ett Typhus A från 101 225 kr till 165 250 kr samt med 79 % för ett
Typhus B från 383 413 kr till 686 750 kr fr.o.m. 2015-07-01.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-01-20, § 6, att överlämna ärendet om justering av
anläggningsavgifter utan eget förslag till beslut till kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av avdelningschef ledningsnät och projekt Åsa Peetz
och projektledare Jimmy Lubera, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB samt VA-utredare
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Jenny Singman Nyblom, WSP Samhällsbyggnad.

Beslutsunderlag
Bilaga 1, ”Anläggningsavgifter”, till VA-taxa, daterad 2015-02-05.
PM ang anläggningsavgifternas nivå i Svalöv, WSP, 2014-12-09, rev 2015-02-02
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-01-20, § 6
Presentation av anläggningsavgifternas nivå mm 2015-01-20
PM ang anläggningsavgifternas nivå i Svalöv, WSP, 2014-12-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Torbjörn Ekelunds (FP), Teddy Nilssons (SD), Krister
Olssons (S), Ann Petterssons (M) och Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Anläggningsavgifterna för Svalövs kommun höjs med 63 % för ett Typhus
A från 101 225 kr till 165 250 kr samt med 79 % för ett Typhus B från 383 413 kr till 686 750 kr.
2) Bilaga 1, ”Anläggningsavgifter”, till VA-taxa för Svalövs kommun, daterad 2015-02-04, antas
att gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (FP), Teddy Nilsson (SD), Krister Olsson (S) och Ann
Pettersson (M): Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunens medverkan
vid finansiering med återbetalning i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster,
§ 36. Återrapportering ska ske senast 2015-06-30.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl förslag till beslut i kommunfullmäktige, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Jönssons m fl förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, AAN, EMTO, LNN, BRG)
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Dnr: 114-2015

§ 25 Utökning av investeringsanslag för projekt ”VA, Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge”
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anslag för projekt ”VA, Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge” i innevarande års
investeringsbudget för avgiftsfinansierad verksamhet utökas med 9,7 mnkr. Kvarvarande 5,3
mnkr överförs från 2014 års investeringsbudget för projektet.
2. För att möjliggöra nedläggning av huvudledning för tomrör för bredband i samband med att
VA-ledningar anläggs i Norrvidingeprojektet, medges ett tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2015 om 1,35 mnkr.
3. Tillkommande kostnader för bredbandsserviser samt korresponderande kapitalkostnader
för den totala investeringen av bredbandsutbyggnaden hanteras i kompletteringsbudgeten för
2015.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog 2013-04-29, § 65, en strategi för vatten och avlopp på landsbygd i
kommunen.
I enlighet med den beslutade planen har ett utbyggnadsprojekt av vatten och avlopp i
Norrvidinge påbörjats. Den stora mängd samlad bebyggelse (115 fastigheter) för området gör det
till det högst prioriterade landsbygdsutbyggnadsprojekten i gällande strategi för Svalövs
kommun. Projekteringsfasen av projektet har slutförts. För att komma vidare i projektet behövs
ett igångsättningstillstånd för projektet, vilket förutsätter anslag i budget motsvarande den totala
projektbudgeten.
Efter anbudsöppning i upphandling av VA-entreprenör för projektet konstateras att kostnaderna
för projektet inte inryms i projektbudget om totalt 17 mnkr. Den totala projektbudgeten landar
istället på 26,7 mnkr. Projektet har alltså fördyrats med 9,7 mnkr.
I investeringsbudgeten för år 2015 finns för projektet totalt 10 mnkr. I investeringsbudgeten för
2014 fanns totalt 7 mnkr, varav 1,7 mnkr har förbrukats. Det kvarstår följaktligen 5,3 mnkr för
möjlig överföring.
Mot bakgrund av ovan föreslås att anslag för projekt ”VA, Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge” i
innevarande års investeringsbudget för avgiftsfinansierad verksamhet utökas med 9,7 mnkr,
samt att kvarvarande 5,3 mnkr överförs från 2014 års investeringsbudget för projektet.
Det noteras att investeringen för projektet på lång sikt ska finansieras av anslutningsavgifter från
VA-kollektivet.
För att igångsättningstillstånd för projektet ska kunna medges, måste kommunfullmäktige fatta
beslut om extra anslag i investeringsbudgeten som motsvarar de ökade kostnaderna. Beslut om
igångsättningstillstånd kan därefter fattas av samhällsbyggnadschefen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Sida
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Under VA-projektets gång har det framkommit önskemål om att lägga ledningar (tomrör) för
bredband (opto) samtligt som man gräver för VA-ledningarna. Projektledningen inom NSVA har
därför begärt in kostnadsuppgift för detta i samband med upphandlingen av VA-entreprenör. I
kostnadsuppgiften ingår huvudledningar förbi samtliga 115 fastigheter i Norrvidingeprojektet,
samt kostnad för ett mindre antal serviser, d.v.s. de ledningar som läggs från huvudledningen till
resp. fastighet/bostadshus, som av olika skäl bör läggas samtligt som huvudledningen (kräver
borrning under Trafikverkets vägar etc). Kostnadsuppgiften landar på totalt 1,35 mnkr.
Kommunen behöver utöver ovan beskrivet i ett senare skede även ta ställning till hantering av
kostnad för tillkommande bredbandsserviser.
Kostnaden för tomrör för bredband ska inte belasta VA-kollektivet. I det fall Svalövs kommun
önskar gå in som nätägare av tomrör för fiber enligt villkor som beskrivs ovan behövs, för att
möjliggöra nedläggning av huvudledningar för detta samtidigt som grävning för VA-ledningar, ett
tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2015 om 1,35 mnkr. Tillkommande kostnader för
bredbandsserviser samt korresponderande kapitalkostnader för den totala investeringen får
hanteras i kompletteringsbudgeten för 2015.
Kommunförvaltningen uppdrog 2013-03-11, § 41, åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till
bredbandspolicy för Svalövs kommun. Arbete enligt uppdraget pågår på förvaltningen. En
avstämning lämnades till kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19, § 2.
I ett senare skede kan kommunen ta ställning till en eventuell försäljning av nätet i Norrvidinge.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av avdelningschef ledningsnät och projekt Åsa Peetz
och projektledare Jimmy Lubera, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB samt VA-utredare
Jenny Singman Nyblom, WSP Samhällsbyggnad.

Beslutsunderlag
Investeringsavslag Norrvidinge inkl opto, daterat 2015-02-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Birgitta Jönssons (S), Fredrik Jönssons (C) och Teddy Nilssons (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Anslag för projekt ”VA, Landsbygdsinvesteringar Norrvidinge” i
innevarande års investeringsbudget för avgiftsfinansierad verksamhet utökas med 9,7 mnkr.
Kvarvarande 5,3 mnkr överförs från 2014 års investeringsbudget för projektet. 2) För att
möjliggöra nedläggning av huvudledning för tomrör för bredband i samband med att
VA-ledningar anläggs i Norrvidingeprojektet, medges ett tilläggsanslag i investerings-budgeten
för 2015 om 1,35 mnkr. 3) Tillkommande kostnader för bredbandsserviser samt
korresponderande kapitalkostnader för den totala investeringen av bredbandsutbyggnaden
hanteras i kompletteringsbudgeten för 2015.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Sida
17/33

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
NSVA
Kommunförvaltningen (MSDG, JBN, AAN, EMTO, LNN, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Dnr: 1292-2014

§ 26 Remiss, Funktionellt prioriterat vägnät
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till yttrande från Skåne Nordväst, daterat 2015-01-16, antas som kommunens eget.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional
tillgänglighet avs godstransporter, personbilar och kollektivtrafik. Detta vägnät kallas för
funktionellt prioriterat vägnät. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Ett förslag till utpekat vägnät, framtaget av Trafikverket i dialog med länsplaneupprättarnas
tjänstemän, har skickats på remiss. Synpunkter ska lämnas senast den 15 februari.
Det funktionellt prioriterade vägnätet kommer att utgöra ett uppdaterat och samlat
planeringsunderlag för;
- vilka vägar det är viktigt att värna och höja tillgängligheten på,
- prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen,
- hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens skeden och i avvägningar mellan olika
intressen,
- kommande åtgärdsplaneringar,
- regionala hastighetsanalyser samt
- eventuell framtida översyn av riksintressen.
Vidare kommer det funktionellt prioriterade vägnätet att fungera som ett viktigt underlag i
Trafikverkets löpande verksamhet, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i diskussioner och
vid Trafikverkets svar på remisser.
Remissmaterialet finns tillgängligt på Trafikverkets webb-plats;
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/Utpekande-avfunktionellt-prioriterat-vagnat/Remiss/
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-01-20, § 8, att överlämna ärendet utan eget förslag
till beslut till kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av strategisk utredare Thomas Arnström.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-01-20, § 8
SKNV förslag till yttrande, daterat 2015-01-08, reviderat 2015-01-16
Remisshandlingar, inkomna 2014-11-19.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Förslag till yttrande från Skåne Nordväst, daterat 2015-01-16, antas som
kommunens eget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Trafikverket
Skåne Nordväst kansli
Kommunförvaltningen (FKLT, MSDG, TAM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Sida
20/33

Dnr: 506-2014

§ 27 Ändring av förbundsordning för Söderåsens miljöförbund;
beslut om budget och taxa
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Söderåsens miljöförbund har i beslut 2014-12-16, § 120, uppmanat
medlemskommunerna att ta beslut om revideringar i förbundsordningens § 10.
Genom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2013-12-12 har det fastslagits att ett
kommunalförbund inte får besluta om taxa; en kommun kan inte överlåta normgivning. Enligt
förbundsordningen för Söderåsens miljöförbund § 10 ska direktionen i samband med budgeten
fastställa taxor och avgifter. § 10 behöver således ändras så att den följer utslaget i Högsta
förvaltningsdomstolen.
Samtidigt görs ett förtydligande i 1 10 första stycket att förbundets innestående kapital får
användas för att täcka kostnader. Miljöförbundet har genom åren arbetat upp ett kapital.
Förbundsordningen har inte klart reglerat hur detta kapital kan användas, varför frågan har
hänskjutits till medlemssamrådet och revisionen i samband med budgetarbetet.
Ändringarna har beretts vid medlemssamråd 2014-04-24 och samstämmighet rådet.
Förvaltningen har tagit del av förslaget och har inget att erinra mot detsamma.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-01-20, § 9, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Förbundsordningen för Söderåsens miljöförbund ändras
så att första och fjärde stycket § 10 får följande lydelse: ”I kommunalförbundets årsbudget får
inte de upptagna kostnaderna överstiga summan av de intäkter förbundet kan påräkna i form av
bidrag från medlemskommunerna, övriga intäkter samt förbundets innestående kapital.
Direktionen skall i samband med budgeten ta fram förslag till förbundets gemensamma taxor och
avgifter för tjänster som inte författningsenligt skall tillhandahållas utan avgift. Förslaget bereds i
medlemssamrådet och taxa och avgifter fastställs sedan av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.”

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-01-20, § 9
Protokoll från direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-12-16, § 120

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet bordlägges.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG)
Söderåsens miljöförbund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Dnr: 1163-2013, 264-2002

§ 28 Lokala miljömål för Svalövs kommun 2009-2015, uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
I samband med beslut om strategisk budget i juni resp. november 2014 har också ett beslut
tagits om uppföljning av lokala miljömål för kommunen 2009-2015.
Med anledning av beslutet i juni gjordes en utredning på förvaltningen, som sedan presenterats
och godkänts politiskt. Utredningen resulterade i ett beslut från kommunfullmäktige 2014-09-29,
§ 118.
Det beslut som togs i samband med budgeten i september är likalydande med det som togs i juni
och tar inte hänsyn till den utredning som gjorts och fullmäktiges efterföljande beslut 2014-09-20,
§ 118.
Ärendet behöver mot bakgrund av ovan förtydligas. Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad
2015-01-13 att kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 138 punkten 6) upphävs och att
kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 118 gäller. Därmed är det bl.a. tydliggjort att de
kvarvarande lokala miljömålen (sju stycken) ska arbetas in i den strategiska budgeten.
Samhällsbyggnadsutskottet föreslog 2015-01-20, § 10, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige, fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 138
punkten 6), upphävs. 2) Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29, § 118, gäller.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-01-20, § 10
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2015-01-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet bordlägges.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO, CLG, BRG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Dnr: 1182-2014

§ 29 LOV – revidering av förfrågningsunderlag
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsutskottet, för att utreda möjligheterna att införa
meddelarfrihet i förfrågningsunderlaget.

Sammanfattning av ärendet
2011-02-28 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt LOV skulle införas i Svalövs
kommun från och med 2011-08-01. I samma beslut antogs ett förfrågningsunderlag innehållande
de kvalitetskrav som externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun.
Mindre revideringar av förfrågningsunderlaget har sedan dess gjorts och nu föreslås nya
revideringar utifrån ändrade förhållanden i verksamheten samt lärdomar som dragits av LOVsystemet i praktiken. Inga föreslagna förändringar påverkar brukarna eller utförarna negativt.
Vård- och omsorgsutskottet föreslog 2015-01-22, § 6, kommunstyrelsen fatta följande beslut:
Föreslagna ändringar i förfrågningsunderlag, daterat 2011-02-28 senast reviderat 2014-04-16,
exkl. bilagor, antas.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-01-22, § 6
Reviderat förfrågningsunderlag inkl bilagor
Förfrågningsunderlag där föreslagna ändringar är markerade
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2014-10-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Ann Pettersson (M), Olof Röstin
(M) och Eva Olofsson (C): Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsutskottet, för att utreda
möjligheterna att införa meddelarfrihet i förfrågningsunderlaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen
antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SERM, SEPN, CAKK)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Dnr: 1182-2014

§ 30 Föreningen Kågeröds Idrottsplats – anslag för energibesparande
åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Idrottsplatsen i Kågeröd drivs av Föreningen Kågeröds Idrottsplats medan det är Kågeröds BOIF
som bedriver fotbollsverksamheten. Under lång tid har idrottsplatsföreningen dragits med underskott i driftskostnaderna. Föreningen har ofta beviljats förskott på nästa års driftsbidrag för att
kunna betala löpande räkningar i slutet av respektive kalenderår. Enskilda styrelseledamöter har
också gått in och betalt räkningar privat i avvaktan på att föreningen haft likvida medel. Vid några
tillfällen har extra bidrag beviljats för att täcka upp underskott. Utbildningsutskottets ordförande
och verksamhetschef fritid har under 2014 haft diskussioner med föreningen för att komma fram
till en hållbar strategi för att sänka driftskostnaderna. Fokus hamnade ganska omgående på att
det är energikostnaderna som är det stora problemet. För att komma till rätta med detta krävs investeringar i fastigheten. En förutsättning för att kommunen skulle kunna engagera sig i frågan
var att föreningen även erhöll externt bidrag för åtgärderna. Kontakter har även tagits med Skåneidrotten som hanterar olika typer av bidrag till föreningarna. Föreningen har ansökt om bidrag
på 100 000 kronor från Skåneidrottens bidrag ”Idrottslyftet ökad tillgänglighet 2014”. Kostnaden
för de totala åtgärderna beräknades till 203 300 kronor och föreningen kommer då att göra en
hel del installationsarbete ideellt.
Skåneidrotten har beviljat föreningen bidrag med 100 000 kronor.
I samband med diskussion kring kommunens budget 2015 flaggades för att kommunen borde
avsätta 100 000 kronor för anslag till Föreningen Kågeröds Idrottsplats för energibesparande
åtgärder. I budget 2015 finns under kommunstyrelsen upptaget 4 100 000 kronor i strategisk
reserv och 100 000 kronor av dessa är avsatta för anslag till Föreningen Kågeröds Idrottsplats.
För att anslaget ska kunna utbetalas krävs dock ett formellt beslut i kommunstyrelsen att avsätta
100 000 kronor ur den strategiska reserven för 2015.

Beslutsunderlag
Skrivelse från utbildningsutskottets ordförande Torbjörn Ekelund och verksamhetschef Björn
Svensson, daterad 2015-01-23
Skåneidrottens avtal om bidragsvillkor Idrottslyftet ökad tillgänglighet 2014.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet bordlägges.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, BSN, JBN, AAN, EMTO)
Föreningen Kågeröds idrottsplats

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Sida
27/33

Dnr: 295-2013

§ 31 Motion, Hyrorna på kommunens äldreboende
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C) har lämnat in en motion som rör hyrorna på
kommunens äldreboende. I motionen föreslås att Svalövs kommun utreder om hyror på
kommunens äldreboende och gruppboende är satta enligt gällande hyreslag och domstolsbeslut
från 2008 samt om det är förhandlat med Hyresgästföreningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-03-25, § 46, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Kommunstyrelsens ordförande har därefter remitterat motionen till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande.
Ordförande Karl-Erik Kruse har skrivit ett yttrande, daterat 2015-01-13, där det föreslås att
motionen ska bifallas då det finns skäl att se över hyressättning och hyresnivåer för kommunens
olika boendeformer.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2015-01-22, § 7, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
yttrande, daterat 2015-01-13.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen bifalles, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-01-22, § 7
Vård- och omsorgsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2015-01-13
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-03-25, § 46
Motion från Agnetha Persson (C) och Christer Laurell (C), daterad 2013-03-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet bordlägges.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Dnr: 470-2013

§ 32 Motion, Äldreplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Christer Laurell (C) har lämnat in en motion rörande den kommunala äldrepolitiken. I motionen
föreslås att Svalövs kommun tar fram en äldreplan som syftar till att skapa målsättningar för den
utveckling som kommunen vill se för de äldre med början 2014-2017.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 85, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Kommunstyrelsens ordförande har därefter remitterat motionen till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande.
Ordförande Karl-Erik Kruse har skrivit ett yttrande, daterat 215-01-13, där det föreslås att
motionen ska anses besvarad då arbetet med att utarbeta tydliga mål och ge en tydlig inriktning
för utvecklingen av vård- och omsorgsverksamheten ska påbörjas under 2015.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2015-01-22, § 8, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
yttrande, daterat 2015-01-13.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen anses besvarad, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets yttrande 2015-01-22, § 8
Vård- och omsorgsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2015-01-13
Protokoll från kommunfullmäktige 2013-05-27, § 85
Motion från Christer Laurell (C), daterad 2013-04-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet bordlägges.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09
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Dnr: 1059-2014

§ 33 Motion, Utöka LOV till att även gälla matdistribution
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordlägges.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion som enligt lagen om valfrihet (LOV) gällande
produktion av färdiglagad mat och leverans till personer med beslut om matdistribution enligt
socialtjänstlagen. I motionen föreslås att socialomsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
förslag till att införa matdistribution enligt LOV.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 123, att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för handläggning. Kommunstyrelsens ordförande har därefter remitterat motionen till vård- och
omsorgsutskottet för yttrande.
Ordförande Karl-Erik Kruse har skrivit ett yttrande, daterat 2015-01-13, där det föreslås att
motionen ska avslås då vård- och omsorgsverksamheten har behov av att koncentrera sig på
sina kärnuppgifter och att arbetet med att införa LOV-systemet inom matdistribution inte kan
prioriteras för närvarande.
Vård- och omsorgsutskottet fattade 2015-01-22, § 9, följande beslut: Utskottet antar ordförandes
yttrande, daterat 2015-01-13.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut:
Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsutskottets yttrande, daterat
2015-01-13

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll 2015-01-22, § 9
Vård- och omsorgsutskottets ordförandes yttrande, daterat 2015-01-13
Protokoll från kommunfullmäktige 2014-09-29, § 123
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2014-09-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet bordlägges.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2015-02-09

Sida
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Dnr: 110-2015

§ 34 Redovisning av delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats med stöd av den
gällande delegeringsordningen.

Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-09,
daterad 2015-01-28.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Val förrättade av kommunstyrelsen, 2015-02-09
Punkt

a

b

c

d

e

Organ
Ordningsnummer

Period
Funktion

Namn

Parti

1
2
3
4

2015-2018
Ledamot
Ersättare
Revisor
Revisorsersättare

Fredrik Johansson
Charlotte Lundberg
Arne Nordqvist
Lennart Andersson

opol
opol
C
S

1
2
3
4

2015-2018
Ledamot
Ersättare
Ombud
Ersättare för ombud

Olof Röstin
Edward Nordén
Torbjörn Ekelund
Marie Irbladh

M
C
FP
C

Lilla Bäljaneå Hästbäcken vattenavledningsföretag

Vegeåns vattendragsförbund

Rönneåkommittén (arbetsutskott)

Rönneåns vattenråd

2015-2018
1 Ersättare
Olof Röstin
2 Ombud
Charlotte Wachtmeister
3 Ersättare för ombud Caroline Laurell

M
M
C

2015-2018
1 Ersättare
Olof Röstin
2 Ombud
Charlotte Wachtmeister
3 Ersättare för ombud Caroline Laurell

M
M
C

Rååns vattenråd
1
2
3
4
5

2015-2018
Ledamot
Ersättare
Ombud
Ersättare för ombud
Ersättare för revisor

Olof Röstin
Edward Nordén
Torbjörn Ekelund
Erika Adolfsson
Arne Nordqvist

M
C
FP
C
C

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté
(enl stadagarna tillika Saxån-Braåns vattenråd)

2015-2018
Ledamot
2 Ersättare

Olof Röstin
Björn Nordström

M
C

Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl hemman år 1912015-2018
1 Representant

Fredrik Johansson

opol

2015-2018
1 Representant

Fredrik Johansson

opol

2015-2018
Representant

Fredrik Johansson

opol

2015-2018
1 Ombud
2 Ersättare

Birgitta Jönsson
Fredrik Jönsson

S
C

2015-2018
1 Ledamot

Thomas Arnström

opol

2015-2018
1 Ledamot
2 Ledamot
3 Ledamot

Birgitta Jönsson
Olof Röstin
Fredrik Jönsson

S
M
C

2015-2018
1 Ledamot

Torbjörn Ekelund

FP

2015-2018
1 Ledamot
2 Ledamot

Birgitta Jönsson
Teddy Nilsson

S
SD

2015-2018
1 Ledamot
2 Ledamot
3 Ledamot

Birgitta Jönsson
Olof Röstin
Teddy Nilsson

S
M
SD

Braåns vattenavledningsföretag av år 1980

Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959

Skånes luftvårdsförbund

Skötselrådet för Söderåsens Nationalpark

Kommunens kvalitet i korthet, styrgrupp

Styrgruppen för vuxenutbildningssamverkan i Skåne

Skåne NordVäst

6K

1

p

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond
1
2
3
4
5

2015-2018
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ordförande

Claes Hallberg
Birgit Landqvist
Torbjörn Ekelund
Caroline Laurell
Claes Hallberg

S
C
FP
C
S

