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Sara Billquist-Selberg (L)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jan Bengtsson, ekonomichef, §§ 184 - 194
Roland Tufvesson, tf utbildningschef
Josefin Mangbo, socialchef
Paul Eklund, bitr sektorschef
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Katarina Borgstrand, utvecklingschef
Kristina M Hansson, webbredaktör, § 185 c)
Niklas Fonskov, fritidschef, § 185 c) och f)
Eva Lövbom, räddningschef, §§ 185 f), 189
Mikael Lindberg, IFO-chef, § 185 f)
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, § 185 g)
Mari-Anne Kristensen, ekonom, § 187
Jonny Meerwald, VD, Landskrona Svalöv Renhållnings AB, § 185 a)
Daniel Pärleskiöld, Sysarb Group AB, § 185 d)
Kommunpolis Björn Jonsson, §§ 185 e) – f), 195
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Utses att justera
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Krister Olsson (S)
2017-12-05, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 184 - 196

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Birgitta Jönsson (S)
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Krister Olsson (S)
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§ 184 Beslutad ärendelista
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196

Information................................................................................................. 4
Protokoll ..................................................................................................... 6
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista oktober ........ 7
Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista oktober ......... 8
Tillfällig förlängning av avtal om räddningssamverkan Familjen
Helsingborg ............................................................................................... 9
Kommunalt partistöd – bestämmelser och belopp 2018 ........................ 11
Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom hemvården ............ 12
Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg 2018 i Svalövs kommun ... 15
Avsiktsförklaring avseende exploatering av Lantlyckan (f.d. kv. Furen) i
Svalövs kommun ..................................................................................... 16
Justering av anläggningsavgifter för VA avseende annan fastighet ....... 17
Särskild trygghetssatsning ...................................................................... 18
Delegeringsbeslut .................................................................................... 20

Ärendena 1) Revidering av placeringspolicy för förvaltningen av medel avsatta
för pensioner, 2) Rekrytering av HR-chef, 3) Instruktion för kommundirektör, 4)
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, 5) Detaljplan för del av
Teckomatorp 9:7 och 7:1 ”Teckomatorps verksamhetsområde” och 6)
Detaljplan för del av Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. ”Teckomatorpsgården” lyfts ut
och avses i stället behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen
den 18 december 2017
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Dnr -

§ 185 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) uppvaktade
avgående VD i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB Jonny
Meerwald.
b) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) och
bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund uppvaktade avgående
tf utbildningschef Roland Tufvesson.
c) Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) och
bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L) tackade fritidschef
Niklas Fonskov och webbredaktör Kristina M Hansson för arbetet med
Skåneleden i Svalövs kommun som resulterat i utmärkelsen som Årets
Skåneledsansvariga kommuntjänstemän.
d) Daniel Pärleskiöld, Sysarb Group AB, informerar om genomförd
lönekartläggning.
e) Kommunpolis Björn Jonsson informerar om Trygghetsmätning 2017
(Dnr 360-2017).
f)

Kommunpolis Björn Jonsson, räddningschef Eva Lövbom och IFO-chef
Eva Lövbom informerar om Överenskommelse mellan närpolisen i
Svalöv och Svalövs kommun om åtgärdsplan för 2017 - 2019 (Dnr 4352016) samt Medborgarlöfte 2018 (Dnr 197-2017).

g) Utvecklingsstrateg Kristina Prahl presenterar sig.
h) Kommunchef Stefan Larsson informerar om 1) förstudie
räddningstjänsten Svalövs kommun (Dnr 37-2012), 2) utbyte av
tjänstemän med Svalövs kommuns vänort Kyritz, 3) Beslut om
omfördelning till åtgärdsförberedelser i etapp 2 på det förorenade
området BT Kemi, södra delområdet i Svalövs kommun (Dnr 234-2016)
samt 4) Ansökan om statsbidrag för projekt som syftar till högre
valdeltagande.

Justerare

i)

Ekonomichef Jan Bengtsson informerar om a) Befolkningsstatistik per
30 september 2017 och b) Befolkningsförändringar under kvartal 1-3
2017 (Dnr 94-2017).

j)

Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om a) byggbonus
2017 (1 313 850 kr), b) järnvägsplanen för Söderåsbanan har vunnit
laga kraft samt c) markförvärv i Tågarp (Gluggstorp) och Billeberga.
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k) Administrativ chef Michael Andersson informerar om pågående process
avs. upphandling av telefoni (KS 204-2016).
l)

Cirkulär från SKL och Pacta: 2017:58 Partsgemensam kommentar till
Avtal om samverkan och arbetsmiljö, 2017:59 Värdesäkring av
ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som
inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL samt 2017:60 Hyreshöjning
fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI (Dnr 270-2017)
Ajournering 15.00 – 15.15
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Dnr -

§ 186 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 2017-11-20
Protokoll från Direktionen för Medelpunkten 2017-10-17
Styrelseprotokoll från Sydvatten AB, 2017-10-20

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare
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Dnr 106-2017

§ 187 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per
den sista oktober
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista oktober
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsens verksamheter per den sista oktober 2017.
Arbetsutskottet föreslog 2017-11-20, § 115, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista oktober
godkänns.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Mari-Anne Kristensen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20, § 115
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista oktober.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den
sista oktober godkänns.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2017

§ 188 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per
den sista oktober
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista oktober
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för Svalövs
kommun per den sista oktober 2017.
Arbetsutskottet fattade 2017-11-20, § 116, följande beslut: 1) Informationen
noteras.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jan Bengtsson.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Ekonomisk
uppföljning för Svalövs kommun per den sista oktober godkänns.

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

Justerare
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Dnr: KS 197-2016, BRN 24-2016

§ 189 Tillfällig förlängning av avtal om
räddningssamverkan Familjen Helsingborg
Kommunstyrelsens beslut
1. Det uppsagda avtalet om räddningssamverkan inom Familjen
Helsingborg förlängs att gälla t o m 2018-05-31.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsterna i Skåne län och i Nordvästra Skåne (Familjen
Helsingborg) har via olika avtal och överenskommelser samarbetat sedan slutet
av 80-talet. Samarbetet har utvecklats främst inom det operativa området; hjälp
vid insatser, ledning och alarmering, räddningsdykning, sjukvårdslarm,
specialresurser men också inom förebyggandearbete.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst sade upp samverkansavtalet den 8
september 2017, samverkansavtalet har tre månaders uppsägningstid.
Arbetsutskottet fattade 2017-11-20, § 119, följande beslut: 1) Informationen
noteras.
Bygg- och räddningsnämnden fattad 2017-11-21, § 101, följande beslut:
Informationen noteras.
Bygg- och räddningsnämndens ordförande föreslog 2017-11-28, genom
delegationsbeslut, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Det uppsagda
avtalet om räddningssamverkan inom Familjen Helsingborg förlängs att gälla t o
m 2017-05-31. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
avtalet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut av bygg- och räddningsnämndens ordförande, 2017-11-28
Tillfällig förlängning av avtal om räddningssamverkan
Uppsägning av avtal om räddningssamverkan Familjen Helsingborg, daterat
2017-09-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Eva Olofsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L),
Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Linn Alenius Wallin (FI), Håkan
Andersson (C), Ingrid Ekström (SD) och Krister Olsson (S): 1) Det uppsagda
avtalet om räddningssamverkan inom Familjen Helsingborg förlängs att gälla t o
m 2018-05-31. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
avtalet.

Justerare
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bygg- och räddningsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL, MNVR)

Justerare
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Dnr 20-2014

§ 190 Kommunalt partistöd – bestämmelser och belopp
2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reglerna för kommunalt partistöd i Svalövs kommun förändras fr o m
2018-01-01 på så sätt att 2 §, tredje stycket, får följande lydelse: ”År
2014 uppgick partistödet till 17 005 kronor per parti och mandatstödet
till 8 392 kronor per mandat. Partistödet beräknas från och med år 2018
i enlighet Prisbasbeloppets förändringar, med år 2014 som basår.
2. Det kommunala partistödet 2018 uppgår därmed till 17 426 kr i
grundstöd och 8 600 kr i mandatstöd.

Sammanfattning av ärendet
Partistödets storlek beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med
budgeten för kommande år för att medge partierna möjlighet att anpassa sin
verksamhet.
Arbetsutskottet fattade 2017-11-20, § 126, följande beslut: 1) Ärendet
överlämnas kommunstyrelsen utan förslag till beslut

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2017-11-20, § 126
Förslagsskrivelse, daterad 2017-11-10
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, beslutade av
kommunfullmäktige 2015-11-30, § 187

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reglerna för
kommunalt partistöd i Svalövs kommun förändras fr o m 2018-01-01 på så sätt
att 2 §, tredje stycket, får följande lydelse: ”År 2014 uppgick partistödet till 17
005 kronor per parti och mandatstödet till 8 392 kronor per mandat. Partistödet
beräknas från och med år 2018 i enlighet Prisbasbeloppets förändringar, med
år 2014 som basår. 2) Det kommunala partistödet 2018 uppgår därmed till 17
426 kr i grundstöd och 8 600 kr i mandatstöd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Jönssons yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, JBN, AAN)
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Dnr: KS 232-2017, VON 58-2017

§ 191 Ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) inom
hemvården
Kommunstyrelsens belopp
1) Ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 februari 2011 beslutade kommunfullmäktige att valfrihetssystem enligt
LOV skulle införas i Svalövs kommun från och med den 1 augusti 2011. I
samband med detta beslutades även att utförarna inklusive Svalövs kommuns
hemvård skulle ersättas för utförd tid enligt särskild bestämd timtaxa. I samma
beslut antogs även ett förfrågningsunderlag innehållande de kvalitetskrav som
externa utförare ska uppfylla för att godkännas som utförare av
hemtjänstinsatser i Svalövs kommun. Av förfrågningsunderlaget framgår att
ersättningsbeloppet ska räknas om från och med den 1 april varje år alternativt
när omvårdnadspersonalens löneavtal är klart.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-14, § 118, att förvaltningen uppdras att
senast till kommunstyrelsens sammanträde i november återkomma med ett
underlag som belyser utmaningarna för hemvården att klara sig inom sina
ekonomiska ramar.
För 2016 var resultatet för hemvården -1 546 728 kr, för 2015 -1 882 010 kr, för
2014 -1 228 920 kr och för 2013 -3 526 401 kr. Detta innebär att totalsumman
för resultatutjämningsfonden per den sista december 2016 var -8 184 059 kr.
Vid en genomgång av den kalkyl som användes i samband med översynen av
LOV-ersättningen 2013 framkommer att beräkningen av det totala antalet
utförda timmar i hemvården i kalkylen är felaktig. Detta är avgörande för
hemvårdens budget och resulterar i att hela kalkylen blir skev. Kalkylen 2013
bygger på en utförandetid hos brukaren om 71 %, vilket hemvården hitintills inte
har kunnat nå.
Kommunförvaltningen har under 2017 gjort en översyn av ersättningssystemet
LOV då hemvården alltjämt visar ett negativt resultat. Totalt visar hemvården en
negativ avvikelse med 2 192 tkr till och med augusti 2017, prognos helår 2017
motsvarar en negativ avvikelse med 3 600 tkr. Avvikelsen kan dels förklaras
med en diskrepans mellan kostnad per utförd timme och intäkter per utförd
timme i form av LOV-peng, dels med ett ökat antal utförda timmar som innebär
att anslaget till sektor social omsorg för det brukarbaserade
ersättningssystemet är för lågt.
För att minska det manuella arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av
hemvårdens verksamhet är inköp av en ny modul till befintligt
verksamhetssystem en nödvändighet. Förvaltningen föreslår mot bakgrund av
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detta att vård och omsorg för 2018 tillförs 370 tkr i driftsbudgeten för inköp och
installation av en sådan modul.
Utöver pågående åtgärder i projektet Bemanna rätt kan inköp av
trygghetskameror för brukare i ordinärt boende innebära att vissa tillsynsoch/eller larmbesök istället kan ske via trygghetskamera. Detta skulle medföra
minskad tid för transporter av hemvårdens personal. Förvaltningen föreslås få i
uppdrag att senast i april 2018 redovisa ett beslutsunderlag till vård- och
omsorgsnämnden som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för
installation av trygghetskamera i ordinärt boende.
Utredningen visar att det alltjämt finns en diskrepans mellan kostnad per utförd
timme och intäkter per utförd timme i form av LOV-peng. Förvaltningen föreslår
att ersättningen höjs retroaktivt från och med den 1 januari 2017 till 411 kr exkl.
moms för serviceinsatser och 509 kr exkl. moms för omvårdnadsinsatser.
Förvaltningen föreslår att ersättningsbelopp LOV framöver räknas upp till 93 %
med lönekostnadsökning och till 7 % med KPI uppräkning mars månad.
Samtidigt föreslår förvaltningen att anslaget till sektor social omsorg för
hemvården fr.o.m. den 1 januari 2018 är rörligt och baseras på antalet
brukartimmar föregående år. Detta innebär att anslaget både kan öka och
minska om antalet utförda brukartimmar förändras. Avstämning sker i samband
med delårsbokslut och årsbokslut där eventuella avvikelser justeras.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2017-11-01, § 73, följande beslut: 1)
Förvaltningen uppdras återkomma senast i april 2018 med ett beslutsunderlag
som belyser nödvändiga förutsättningar och kostnader för installation av
trygghetskamera i ordinärt boende.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Ersättningsbeloppet för serviceinsatser (LOV) är från och
med den 1 januari 2017 411 kr exkl. moms. Ersättningsbeloppet för
omvårdnadsinsatser (LOV) är från och med den 1 januari 2017 509 kr exkl.
moms. 2) Ersättningsbelopp LOV räknas framöver till 93 % upp med
lönekostnadsökning och till 7 % med KPI uppräkning mars månad. 3) Anslaget
till sektor social omsorg för hemvården är fr.o.m. den 1 januari 2018 rörligt och
baseras på antalet brukartimmar föregående år. Avstämning sker i samband
med delårsbokslut och årsbokslut då eventuella avvikelser justeras. 4) För 2018
tillförs 370 tkr i driftsbudgeten för vård och omsorg för inköp och installation av
en ny modul till befintligt verksamhetssystem för att minska det manuella
arbetet vid uppföljning/statistikframtagning av hemvårdens verksamhet.
Kommunstyrelsen fattade 2017-11-13,§ 164, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid ett senare sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 164
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2017-11-01, § 73
Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-23, inkl. bilaga
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Kommunstyrelsens protokoll 2017-08-14, § 118 Kommunförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2013-08-20, inkl. bilaga 1-4

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S) och Fredrik Jönsson (C): Ärendet återremitteras till vårdoch omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (JEMO, SEPN, CAKK, AAJN, SAMA)
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Dnr: KS 353-2017, BIN 323-2017

§ 192 Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg 2018
i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till bildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden fattade 2017-11-06, § 106, följande beslut: 1) Informationen
noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Förslag till Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2018
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-22
Bildningsnämndens protokoll 2017-11-06, § 106

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L), Fredrik Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD): Ärendet
återremitteras.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 162-2017, SBN 126-2017

§ 193 Avsiktsförklaring avseende exploatering av
Lantlyckan (f.d. kv. Furen) i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till tilläggsavtal avseende tidigare tecknad avsiktsförklaring med
HSB Landskrona ekonomisk förening och Midroc Property Development
AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Parterna har 2017-05-23 tecknat avsiktsförklaring och överenskommit att
undersöka möjligheterna att på Lantlyckan utveckla projekt för boende, med
möjligt inslag av vårdboende/trygghetsboende eller liknande samt kommersiella
ytor.
Avsiktsförklaringen löper med en avtalstid till och med 2017-12-31. Då vissa
frågeställningar kvarstår att besvara är förslaget att förlänga avtalstiden för
avsiktsförklaringen till och med 2018-04-30. Avtalet gäller i övrigt oförändrat.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-11-28, § 189, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Förslag till tilläggsavtal avseende tidigare tecknad
avsiktsförklaring med HSB Landskrona ekonomisk förening och Midroc
Property Development AB godkänns
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-28, § 189
Förslagsskrivelse
Förslag till tilläggsavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) och Birgitta Jönsson
(S): 1) Förslag till tilläggsavtal avseende tidigare tecknad avsiktsförklaring med
HSB Landskrona ekonomisk förening och Midroc Property Development AB
godkänns

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, FKJN, MNVR)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 302-2017, SBN 294-2017

§ 194 Justering av anläggningsavgifter för VA avseende
annan fastighet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 avseende annan fastighet (se bilaga
1) regleras fr o m 2018-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige för Svalövs kommun beslutade 2016-11-28, § 137, att anta
Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Efter diskussioner inom Svalövs kommun har NSVA tagit fram förslag på att
tomtyteavgiften för annan fastighet i anslutningsavgiften, sänkt från 66,40
kronor per kvadratmeter till 56,00 kronor per kvadratmeter exklusive moms.
Detta p.g.a. kostnaderna i vissa fall blivit orimligt höga för vissa
företagsetableringar.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2017-11-28, § 193, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Avgifterna i VA-taxans
taxebilaga 1 avseende annan fastighet (se bilaga 1) regleras fr o m 2018-01-01.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-11-28, § 193
Bilaga 1 – Taxebilaga 1 som bör gälla fr o m 2018-01-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Olof Röstins (M), Fredrik Jönssons (C) och Krister Olssons (S) förslag till beslut
i kommunfullmäktige: 1) Avgifterna i VA-taxans taxebilaga 1 avseende annan
fastighet (se bilaga 1) regleras fr o m 2018-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Olof Röstins m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
NSVA
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MNVR)

Ajournering 16.15 – 16.25

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 357-2017

§ 195 Särskild trygghetssatsning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en särskild
trygghetssatsning inom Svalövs tätort i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse den 1 december 2017.
2. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att vid behov ansöka om
förordnande av ordningsvakter inom Svalövs tätort för att kunna
genomföra ovan nämnda satsning.
3. Kommunstyrelsen anslår 300 000 kronor ur anslaget för oförutsedda
händelser 2017 för att täcka kostnaderna för den särskilda
trygghetssatsningen.
4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återrapportera utfallet av
trygghetssatsning senast i samband kommunstyrelsens sammanträde i
februari månad 2018.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2017 har det inom Svalövs tätort förekommit ett stort antal
incidenter där olika ungdomsgäng varit inblandade.
Det har till exempel varit en omfattande skadegörelse mot offentliga byggnader,
slagsmål och misshandel, snatterier, hot och förolämpningar mot vårdpersonal
och butiksbiträden samt en betydande störning av den allmänna ordningen på
vissa platser.
Detta har lett till att Svalövs tätort upplevs som en mer otrygg plats att vistas på
och förvaltningen samt förtroendevalda har fått ta emot många klagomål från
allmänheten, näringsidkare och andra offentliga aktörer. Vidare har denna
situation också slagit igenom i den trygghetsmätning som polisen har gjort i
närtid.
Trots omfattande insatser från socialtjänst, skola med flera är det förvaltningens
bedömning att det krävs en ytterligare satsning i anslutning till jul- och nyårshelgerna för att stävja denna olyckliga utveckling, detta bland annat eftersom
skolorna håller stängt och föreningarnas aktiviteter är lägre. Satsningen är tänkt
att ske i nära samarbete med polisen, ideella föreningar, andra offentliga
aktörer samt näringslivet.
Slutligen bör det nämnas att förvaltningen är väl medveten om att denna
satsning inte är en permanent lösning på de problem som finns i Svalövs tätort.
Däremot kan den särskilda trygghetssatsningen tillfälligt hejda en ogynnsam
utveckling samt tydligt markera att samhället inte tolererar dessa ordningsstörningar och våldsyttringar.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12 -01
Muntlig framställan från chefstjänstepersoner samt kommunpolis
Svensk författningssamling SFS 1980:578, Lag om ordningsvakter

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Ingrid Ekström (SD),
Fredrik Jönsson (C), Linda Lindberg (SD), Teddy Nilsson (SD), Krister Olsson
(S), Linn Alenius Wallin (FI), Annelie Persson (S) och Eva Olofsson (C): 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en särskild
trygghetssatsning inom Svalövs tätort i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse den 1 december 2017. 2) Kommunstyrelsen bemyndigar
kommunchefen att vid behov ansöka om förordnande av ordningsvakter inom
Svalövs tätort för att kunna genomföra ovan nämnda satsning. 3)
Kommunstyrelsen anslår 300 000 kronor ur anslaget för oförutsedda händelser
2017 för att täcka kostnaderna för den särskilda trygghetssatsningen. 4)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återrapportera utfallet av
trygghetssatsning senast i samband kommunstyrelsens sammanträde i februari
månad 2018.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunchef
Säkerhetschef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklings- och näringslivschef
Sektorchefer
Fritidschef
Kommunpolis
Vårdcentralen Svalöv

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 435-2016

§ 196 Delegeringsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkännes.

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

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 201712-04 (registrerade 2017-11-02 – 11-21).

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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