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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-10-27, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 230 – 253 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-24 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr 497-2021 

§ 231 Avsägelser och val – val av arbetsutskott och 
personalutskott 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Teddy Nilsson 
(SD), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C) och 
Aase Jönsson (KD). 

2. Till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Ingrid Ekström 
(SD), Anneli Persson (S), Sten Wendel (M), Torbjörn Ekelund (L) och 
Frank Urban Johansson (KD). 

3. Till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Teddy Nilsson 
(SD). 

4. Till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs Jan Zielinski 
(S). 

5. Till ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott väljs Teddy Nilsson 
(SD), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh  och 
Aase Jönsson (KD). 

6. Till ersättare i kommunstyrelsens personalutskott väljs Ingrid Ekström 
(SD), Anneli Persson (S), Stefan Pettersson (M), Agneta Lenander (V) 
och Frank Urban Johansson (KD). 

7. Till ordförande i kommunstyrelsens personalutskott väljs Anna Berg von 
Linde (M). 

8. Till vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott väljs Jan 
Zielinski (S). 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, EELS, LAMN) 
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Dnr - 

§ 232 Information 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

 
a) Tf utbildningschef Åke Svensson informerar om resultat i grundskola 

och gymnasieskola läsåret 2021/22. 

b) Socialchef Cecilia M Andersson informerar om inflyttning i 
nyproducerade bostäder för skyddssökande i Teckomatorp (Dnr 118-
2022). 

c) Prel befolkningsstatistik per 2022-07-31 och 2022-08-31 (Dnr 139-2022) 

d) Hemställan och dom, Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 7535-21, 
meddelad 2022-09-06 (Dnr 325-2020) 

e) Bolagsstyrningsrapport 2021, AB SvalövsBostäder, revidering av punkt 
3, antagen 2022-08-25 (Dnr 46-2022) 

f) Årsrapport miljökontroll 2021, BT Kemi efterbehandling, daterad den 5 
september 2022  

g) Årsrapport för Svalövs kommun - 2021, kontroll av luftkvalitet inom 
samverkansområdet Skåne (Dnr 386-2022) 

h) LSR AB - Tertial 2 2022 (Dnr 141-2022) 

i) Socialnämndens protokoll 2022-09-29, § 126 - Yttrande uppföljning av 
2019 års granskning av socialnämndens uppföljning och tillsyn av 
placerade barn och unga, samt yttrande daterat 2022-09-19 (Dnr 406-
2022) 

j) Missiv, Uppföljning Avfallsplan 2021-2025, genomförandeåret 2021 
samt Uppföljning avfallsplan 2021 (Dnr 357-2020) 

k) SKR Cirkulär 2022:29, Ändringar i anställningsskyddslagen och 
Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022, 2022:30, Ändringar i 
Föräldraledighetslagen från och med den 2 augusti 2022, 2022:32, 
Särskild AGS-KL-förmån upphör fr o m 1 oktober 2022, 2022:33, 
Preliminär kostnadsutjämning och LSS-utjämning för 2023, 2022:34 
Premie TGL-KL 2023, 2022:35, Uppdateringar av centrala 
kollektivavtalen HÖK samt 2022:36 Information angående bildandet av 
Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare (Dnr 1-2022) 

l) Ändrad dag för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde: 2022-
11-01 i stället för 2022-10-25 (Dnr 357-2021). 

m) Kommunstyrelsens ordförande informerar om förslag till förändrad 
politisk organisation fr o m 2023-01-01. 
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n) Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling informerar om 
Länsstyrelsens i Skåne län inspektion av säkerhetsskyddsarbetet 2022-
11-10 (Dnr 239-2022). 

o) Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling informerar om 
kommande Överenskommelse med polismyndigheten för ökad trygghet 
för alla fr o m 2023-01-01 (Dnr 425-2022). 

p) Kommunchef Stefan Larsson och trygghets- och säkerhetschef Niklas 
Schörling meddelar att Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 
kommer att kallas till utbildning inom kort. 

q) Kommunchef Stefan Larsson, räddningschef Eva Lövbom och 
beredskapssamordnare Sebastian Lamberth informerar om 
elsituationen, beredskap samt förvaltningens kontinuitetsplanering. 

r) Söderåsens miljöförbund; valberedning samt val av ledamöter och 
ersättare i direktionen. Enl förbundsordningen ska dessa väljas redan i 
november, varför valet prel kommer att förrättas vid kommunfullmäktige 
2022-11-28.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer  
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef  
Trygghets- och säkerhetschef 
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Dnr - 

§ 233 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2022-08-30 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-09-20 
Personalutskottets protokoll, 2022-09-06 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2022-09-06 
Protokoll från styrelsemöte i AB Svalövsbostäder, 2022-08-25 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder, 2022-09-22 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB, 2022-09-08 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Utveckling AB, 2022-09-21 
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2022-08-23 
Protokoll LSR extra årsstämma, daterad 2022-08-29 
 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 

 
Ajournering 15.05 – 15.20  
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Dnr KS 158-2022 

§ 234 Delårsbokslut II per 2022-08-31 - 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Delårsbokslut II per 2022-08-31 för kommunstyrelsen, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årets andra delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti 
2022. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Eva Lostedt. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut II per den 31 augusti 2022, daterat 2022-10-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Delårsbokslut II per 2022-08-31 för kommunstyrelsen, 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 159-2022 

§ 235 Delårsbokslut II per 2022-08-31 - Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Delårsbokslut II per 31 augusti 2022 för Svalövs kommun, godkänns. 

2. Kostnader förknippade med Covid-19 och Ukraina inte skall föreläggas 
med handlingsplan för att nå budet i balans. 

3. Uppkomna kostnader förknippade med Covid-19 och Ukraina hanteras i 
samband med Årsredovisning 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årets andra delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti 
2022. Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari till augusti på 29,8 
miljoner kronor; 39 miljoner efter balanskravsavstämningen. För helår 
prognostiseras ett resultat efter balanskravsavstämning på 23,7 miljoner kronor. 
Nämnderna redovisar ett positivt resultat för perioden på 8,9 miljoner kronor 
men prognostiserar för helåret ett underskott motsvarande -6,4 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2022-09-28, § 72: Vård- och 
omsorgsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel motsvarande 
500 tkr ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott för kostnader för 
verkställande av kommunstyrelsen beslutade åtgärder med anledning av 
situationen i Ukraina. 

Socialnämnden fattade 2022-09-29, § 125, bl a följande beslut: Socialnämnden 
hemställer hos kommunstyrelsen om medel motsvarande 1 500 tkr ur 
kommunstyrelsens särskilda beredskapspott för kostnader för verkställande av 
kommunstyrelsen beslutade åtgärder med anledning av situationen i Ukraina.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-17 
Delårsbokslut II per den 31 augusti 2022, daterat 2022-10-11 
Socialnämndens protokoll 2022-09-29, § 125 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-09-28, § 72 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD) och 
Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Delårsbokslut II 
per 31 augusti 2022 för Svalövs kommun, godkänns. 2) Kostnader förknippade 
med Covid-19 och Ukraina inte skall föreläggas med handlingsplan för att nå 
budet i balans. 3) Uppkomna kostnader förknippade med Covid-19 och Ukraina 
hanteras i samband med Årsredovisning 2022. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 158-2022 

§ 236 Beslut om firmateckning 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, 
skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Berg von Linde in. Då 
så krävs kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett 
ärendet. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens 
förste vice ordförande Anna Berg von Linde bemyndigas att, var för sig 
med kontrasignation av ekonomichef Jane Bergman, ekonom Annika 
Andersson, kommunchef Stefan Larsson eller administrativ chef 
Michael Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- 
och borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån respektive tecknande 
av borgen. 

3. Besluten gäller från och med 2022-10-25  

Sammanfattning av ärendet 

Men anledning av den nya mandatperioden föreslås kommunstyrelsen beslut 
2022-05-16, § 137, om rätten att underteckna handlingar som binder 
kommunstyrelsen ekonomiskt, skuld- och borgensförbindelser vid upptagande 
av lån och tecknade av borgen m fl handlingar förnyas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 137 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 120 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 32 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 254 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 150 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD) och Sten Wendel 
(M): 1) Viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall 
å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Anna Berg von Linde in. Då så krävs kontrasigneras handlingen av 
den tjänsteperson som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens ordförande Teddy 
Nilsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Berg von Linde 
bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av ekonomichef Jane Bergman, 
ekonom Annika Andersson, kommunchef Stefan Larsson eller administrativ 
chef Michael Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och 
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar 
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om upptagande av lån respektive tecknande av borgen. 3) Besluten gäller från 
och med 2022-10-25 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 328-2022 

§ 237 Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser - 
inkallelseordning 

Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Ledamot och ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de 
skulle ha valts om proportionellt val ägt rum. 

2. Där inte annat beslutas i samband med valet ska i första hand ersättare 
vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska ersättare 
tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma parti, i tredje 
hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom 
samma partigrupp i förekommande fall (SD + M + KD resp S + C + V + 
L) och i fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande 
ledamot (oavsett dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska 
närvarande icke tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den 
ordning de valts in. 

3. Besluten gäller från och med 2022-10-25 var gäller kommunstyrelsen 
och krisledningsnämnden och från och med 2023-01-01 vad gäller 
övriga nämnder.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska bestämma den ordning i vilken ersättare kallas in till 
tjänstgöring (Kommunallagen (2017:725) 6 kap 17 §, första stycket).  

Beslutsunderlag 

Kommunallagen (2017:725)  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamot och 
ersättare ska kallas in till tjänstgöring i den ordning de skulle ha valts om 
proportionellt val ägt rum. 2) Där inte annat beslutas i samband med valet ska i 
första hand ersättare vara personlig ersättare för ledamot, i andra hand ska 
ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom samma parti, i 
tredje hand ska ersättare tjänstgöra för annan icke närvarande ledamot inom 
samma partigrupp i förekommande fall (SD + M + KD resp S + C + V + L) och i 
fjärde hand ska ersättare tjänstgöra för annan frånvarande ledamot (oavsett 
dennes partitillhörighet). I det sistnämnda fallet ska närvarande icke 
tjänstgörande ersättare kallas in till tjänstgöring i den ordning de valts in. 3) 
Besluten gäller från och med 2022-10-25 var gäller kommunstyrelsen och 
krisledningsnämnden och från och med 2023-01-01 vad gäller övriga nämnder. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samtliga gruppledare 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, FKRT) 
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Dnr KS 439-2021 

§ 238 Delrapportering Tidigt och tillsammans i Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet tas upp på nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Den skotska modellen ”Getting it right for every child” bygger på ett 
förhållningssätt och ett arbetssätt som sätter barnet i centrum. Modellen har sin 
utgångspunkt i barnets välbefinnande där samhällsaktörer kan utifrån en 
gemensam bild och förståelse för barnets situation ge tidigt samordnat stöd. 
Implementering av modellen har resulterat i att barn och unga mår bättre, är 
tryggare och upplever större delaktighet i de beslut som fattas kring barnet. 
Detta har i sin tur lett till bättre förutsättningar för barn och unga att utvecklas 
inom alla områden i livet. 

Kommunstyrelsen fattade i mars 2022 beslut om utveckling och implementering 
av en lokal modell, Tidigt & tillsammans i Svalövs kommun. FINSAM 
Landskrona Svalöv har bidragit med finansiering för att genomföra förarbetet.  

Förvaltningen gav i uppdrag att genomföra utveckling av lokal modell ”Tidigt 
och tillsammans i Svalövs kommun” samt implementering av denna i enlighet 
med tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2022. FINSAM Landskrona Svalöv har 
bidragit med finansiering för att genomföra förarbetet. 

Uppdraget enligt ovan ska redovisas till kommunstyrelsen vid tre tillfällen per år 
i samband med delårsredovisning och årsberättelse. 

Syftet med uppdraget är att genom tidiga, främjande och samordnade insatser 
ge alla barn i Svalövs kommun en trygg och utvecklande uppväxt. Uppdraget är 
en del av genomförandet av Svalövs kommuns folkhälsoprogram och även 
utpekat i den handlingsplan för folkhälsa 2022-2025 som är kopplad till 
programmet. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-09-20, § 60, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Informationen godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20, § 60 
Presentation: Föräldraskapsstödsinsatser 
Presentation: Tidigt tillsammans 
Rapport: Föräldraskapsstödsinsatser - Kartläggning av relevanta föräldraskaps-
stödsprogram och förslag på utveckling av kommunens föräldraskapsstöd, 
daterad 2022-09-19 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 167 i) 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 69 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 67 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10 
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Uppdragsförslag FINSAM: Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun 
Utredning kring förutsättningarna att implementera Skottlandsmodellen i 
Svalövs kommun, Nina Lanje, daterad 2021-02-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet tas upp på nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
Vård- och omsorgschef 
Kommunförvaltningen (FPAN, LATE) 
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Dnr 67-2022 

§ 239 Rapport över dataskyddsarbetet, tertial II 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Tertialrapport II 2022 avseende dataskyddsarbetet godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsombudet (DSO) har författat en tertialrapport avs perioden 2022-05-
01 – 08-30 och överlämnat till kommunstyrelsen. Rapportering sker i samband 
med delårs- och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-06-07, § 177, följande beslut: 1) Tertialrapport I 
2022 avseende dataskyddsarbetet godkänns. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-12  
Rapport, daterad 2022-10-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 177 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Tertialrapport II 2022 avseende dataskyddsarbetet 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Dataskyddsombud 
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Dnr 285-2022 

§ 240 Granskning, uppföljning av intern kontroll av 
turism- och näringslivsarbete 2019 (KS Dnr 120-2019) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas och överlämnas till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med uppföljningen är att ta reda på om kommunstyrelsen bedrev ett 
ändamålsenligt turism- och näringslivsarbete år 2019. Detta genomförs genom 
att identifiera och granska vilka åtgärder som vidtagits efter revisorernas 
rekommendationer. 

Ett skriftligt svar önskades senast 2022-09-15 gällande hur 
rekommendationerna från 2019 har genomförts och hur de fungerar. Frågorna 
som revisionen efterfrågade och förvaltningens förslag till svar återfinns i 
förvaltningens förslag till yttrande. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf näringslivsansvarig Fredrik 
Kocon. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2022-10-05 
Skrivelse från revisionen, daterad 2022-06-16 
Revisionens granskningsrapport, daterad mars 2019 
Uppföljning 2021 Näringslivsstrategi 
Uppföljning 2020 Näringslivsstrategi 
Uppföljning 2019 Näringslivsstrategi 
Näringslivsstrategi 2017 - 2022, antagen i kommunfullmäktige den 30 januari 
2017 (strategin reviderad vid senare tillfälle) 
Beslut, Jordbruksverket, projektstöd för projektet Destination Söderåsen (flera 
beslut) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas och överlämnas 
till revisionen. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
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Dnr 286-2022 

§ 241 Granskning, uppföljning av intern kontroll 
gällande redovisning 2019 (KS Dnr 326-2019)  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas och överlämnas till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen genomförde 2019 en granskning gällande ”Intern kontroll för 
redovisning” (KS Dnr 326-2019). Revisionen har i skrivelse daterad 2022-06-16 
tillskrivit kommunstyrelsen gällande uppföljning av granskningen. 

Kommunledningskontoret har nu yttrat sig över uppföljningen och hur 
rekommendationerna från 2019 har genomförts och hur de fungerar. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2022-09-27 
Skrivelse från revisionen, daterad 2022-06-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 243 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 262 
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18, § 94 
Förslag till yttrande, daterat 2019-10-31 
Revisionens granskningsrapport, daterad 2019-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas och överlämnas 
till revisionen. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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Dnr 239-2022, 717-2013 

§ 242 Säkerhetsskyddsanalys  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen upphäver sina tidigare beslut, 2021-10-11, § 262, 
och 2022-03-14, § 58 (Dnr KS 717-2013), gällande säkerhetsprövning 
av personal och förtroendevalda. 

2. Kommunstyrelsen noterar kommunchefens rapport avseende 
genomförd säkerhetsskyddsanalys 2022 för Svalövs kommun. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens presidium samt 
krisledningsnämndens ordinarie ledamöter och ersättare skall 
säkerhetsprövas utifrån sina uppdrag för Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen skall 
kommunen vidta åtgärder för att skydda säkerhetskänsliga verksamheter mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.   

En dokumenterad säkerhetsskyddsanalys med tillhörande handlingsplan skall 
finnas, vilka skall vara de styrdokument som reglerar säkerhetsskyddsarbetet i 
kommunen. Kommunens säkerhetsskydd ska fokusera på sådant som är av 
vikt för Sveriges säkerhet genom att proaktivt arbeta med tre särskilt utpekade 
områden: personalsäkerhet, fysiskt skydd och informationssäkerhet.  

Syftet med kommunens säkerhetsskydd är alltså att säkerställa att kommunen 
har ett tillräckligt högt säkerhetsskydd inom dessa tre områden för att skydda 
uppgifter som vid skada, förlust, förvanskning skulle kunna generera stora 
negativa konsekvenser för hela Sveriges säkerhet. 

Förvaltningen har nu gjort en säkerhetsskyddsanalys och föreslår att tidigare 
beslut gällande säkerhetsprövning av personal upphävs samt att 
säkerhetsprövningen av vissa förtroendevalda förändras.  

Vad avser bolag har de ett eget ansvar för att genomföra en 
säkerhetsskyddsanalys och vidta nödvändiga åtgärder. 

Avseende förtroendevalda är det enligt Säkerhetspolisen möjligt att göra avsteg 
från huvudregeln att riksdags- eller fullmäktigeledamöter inte skall 
säkerhetskontrolleras. Den som genom en anställning eller på något annat sätt 
ska delta i säkerhetskänslig verksamhet skall säkerhetsprövas. Här skall dock 
särskilt noteras att en säkerhetsprövning kräver ett samtycke från den som skall 
kontrolleras (SFS 2018:585, 3.kap./§ 18).    

Motivet till att vissa förtroendevalda skall säkerhetsprövas är bland annat att 
kommunen utifrån överenskommelsen om civilt försvar skall vidta nödvändiga 
förberedelser i arbetet med beredskapsförberedelser och då behöver hantera 
frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet. 
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Vidare är det av stor vikt att krisledningsnämnden kan fatta nödvändiga och 
informerade beslut vid kris eller höjd beredskap. De beslutsunderlag som då 
kan komma att presenteras kan omfattas av säkerhetsskydd. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-14, inklusive bilagor 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 58 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 263 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 262 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut gällande utseende av 
säkerhetsskyddschef, daterat 2021-08-24 
Säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585) 
Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2021:955) 
Lag om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) 
Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:637) 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Anna Berg von 
Linde (M), Anneli Persson (S), Kent Kronqvist (S), Aase Jönsson (KD), Ingrid 
Ekström (SD), Marie Irbladh (C), Sten Wendel (M), Agneta Lenander (V), Kim 
Hellström och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Kommunstyrelsen upphäver 
sina tidigare beslut, 2021-10-11, § 262, och 2022-03-14, § 58 (Dnr KS 717-
2013), gällande säkerhetsprövning av personal och förtroendevalda. 2) 
Kommunstyrelsen noterar kommunchefens rapport avseende genomförd 
säkerhetsskyddsanalys 2022 för Svalövs kommun. 3) Kommunstyrelsen 
beslutar att kommunstyrelsens presidium samt krisledningsnämndens ordinarie 
ledamöter och ersättare skall säkerhetsprövas utifrån sina uppdrag för Svalövs 
kommun. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Trygghets- och säkerhetschef 
Beredskapssamordnare 
 
Ajournering 16.25 – 16.30  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(37) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 391-2022, SBN 344-2022 

§ 243 Omprioriterings- och tilläggsbeslut för NSVA 
avseende investeringar för budgetåret 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Förslaget avseende omprioriteringar och tillägg av investeringar från 
NSVA enligt bilagda handlingar godkänns. 

2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
beslutet samt övriga handlingar i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) har inkommit med 
omprioriteringar och tillägg i investeringsbudgeten för budgetåret 2022. Totala 
investeringsramen föreslås minska med 5 130 tkr. Övriga detaljer beskrivs i 
handlingar rån NSVA. Då avvikelser avser ändrad budgetram ska beslut tas av 
KF. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Stefan Pettersson (M). 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-14, § 125 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05 
Budget 2022 VA-investeringar Svalöv 
Likviditetsbudget översikt 2022 Svalöv 
Omprioriterings- och tilläggsbeslut - Budget 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Marie Irbladhs (C), Anna Berg von 
Lindes (M), Aase Jönssons (KD), Sten Wendels (M) och Wioletta Kopanska 
Larssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslaget avseende 
omprioriteringar och tillägg av investeringar från NSVA enligt bilagda handlingar 
godkänns. 2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att 
underteckna beslutet samt övriga handlingar i ärendet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN, MAZO, SARA) 
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Dnr 167-2020 

§ 244 Totalentreprenad för genomförande av 
efterbehandling och återställning av södra området av  
f d BT Kemi – Hävning av entreprenadkontrakt m m 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Efterbehandling på det södra BT Kemi-området i Teckomatorp har utförts 
genom en kombination av termisk behandling in situ och schaktsanering. 
Slutprovtagning av dels schaktade delområden och dels det termiska 
behandlingsområdet har visat att de så kallade BT Kemi-föroreningarna 
(fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler) har sanerats ur marken med godkänt 
resultat. Det innebär att saneringen efter verksamheten som bedrevs av BT 
Kemi är slutförd. 

Vid pågående sanering av södra området har uppdagades det dock att det i en 
mycket begränsad del av det termiska behandlingsområdet fanns en 
restförorening av dioxiner. Dioxiner fanns inte i jämförbart höga halter i området 
innan den termiska behandlingen. Föroreningen har i huvudsak bildats som en 
restprodukt efter ofullständig nedbrytning då den termiska anläggningen inte 
har nått tillräckligt hög temperatur.  

Med anledning av att entreprenören Geoserve AB ansåg sig ha färdigställt 
kontraktsarbetena, vilket Svalövs kommun bestred, förelåg ett behov att häva 
kontraktet. Företaget meddelades varning om hävning i en skrivelse daterad 
den 1 juli 2022. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om hävning vid ett 
extra sammanträde 2022-07-26. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-07-26, § 189, följande beslut: 1) Informationen 
godkänns. 2) Med hänvisning till förhållanden beskrivna i skrivelse gällande 
varning om hävning, daterad 2022-07-01, hävs entreprenadkontraktet med 
Geoserve AB. 3) Projektchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
vederbörliga handlingar gällande hävningen. 4) Advokatfirman Lindahl KB 
befullmäktigas att företräda kommunen i processen. Kommunstyrelsens 
ordförande bemyndigas underteckna fullmakt för dessa. 5) Advokatfirman 
Lindahl KB, genom advokat Annika Andersson, eller den hon utser i sitt ställe, 
uppdras att fortlöpande hålla kommunstyrelsens ordförande och projektchefen 
informerade om händelseutvecklingen i ärendet. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-12, § 215 b), lämnades en 
information i ärendet. 

Vid dagens sammanträde lämnas en redogörelse för aktuell status i ärendet av 
kommunchef, tillika projektchef, Stefan Larsson samt projektledare Helena K 
Svensson, Ensucon AB. 
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Beslutsunderlag 

BT Kemi Efterbehandling - Lägesrapport för år 2022 - Bidrag till åtgärder för 
avhjälpande, skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne län, daterad 2022-09-30 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-12, § 215 b) 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-07-26, § 189 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 191 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 27  
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 142 
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings protokoll 2019-03-27, § 14 
Skrivelse gällande varning om hävning, daterad 2022-07-01 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-07-18 
Muntlig framställan från advokat Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl KB, 
kommunchef/projektchef Stefan Larsson, miljöstrateg Balthazar Mandahl 
Forsberg och konsult Helena K Svensson, Ensucon AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Naturvårdsverket 
Projektchef/ombud Stefan Larsson 
Helena K Svensson, Ensucon AB 
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Dnr KS 306-2022, BTK 13-2019 

§ 245 Redovisning: Åtgärdsutredning avseende 
restförorening 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 
  

 

Sammanfattning av ärendet 

Efterbehandling på det södra BT Kemi-området i Teckomatorp har utförts 
genom en kombination av termisk behandling in situ och schaktsanering.  

I delar av det termiska behandlingsområdet uppnåddes inte tillräckligt hög 
temperatur för att helt bryta ner områdets föroreningar. De så kallade BT Kemi-
föroreningarna bedöms ha uppnått satta åtgärdsmål – men inom en mindre del 
av det termiska behandlingsområdet finns nu istället en restförorening av dioxin. 
Entreprenören har meddelat att man inte avser att hantera denna 
nedbrytningsprodukt, varför kommunstyrelsen den 26 juli 2022 fattade beslut 
om hävning av entreprenadkontraktet.  

Kommunstyrelsen gav under samma möte, den 26 juli 2022, projektledningen i 
uppdrag att inleda arbetet med en åtgärdsutredning och riskvärdering avseende 
restförorening efter termisk behandling. Detta för att därefter kunna hantera 
restföroreningen på det sätt som dessa båda utredningar visar möjlig. 

Beslutet innebar också att arbetets status skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i november 2022. 

Arbetet med åtgärdsutredningen har pågått under hösten och har till uppgift att 
utreda en bredd av möjliga åtgärdsmetoder för att hantera den kvarlämnade 
restföroreningen av dioxin. Utredningen kartlägger bland annat hur respektive 
metod fungerar, vilka möjligheter det finns att genomföra dem, referensobjekt, 
potentiell föroreningsreduktion, arbetsmiljörisker samt kostnadsuppskattning. 

Detta arbetssätt följer både länsstyrelsens rutiner och Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden och hantering av 
bidrag. I dessa rutiner ingår att titta på åtgärdsmetoder med stor spännvidd, 
från exempelvis inneslutningsalternativ till termisk behandling. 

Först när åtgärdsutredningen är färdigställd tar riskvärdering vid. Denna del av 
arbetet har till uppgift att jämföra åtgärdsmetoderna mot ett antal riskkriterier 
och på så sätt hitta den bäst lämpade åtgärdsmetoden för den aktuella 
föroreningen i det aktuella området.  

Tidplanen för detta arbete är i dagsläget att riskvärderingsprocessen inleds 
under den tidiga våren 2023. 

Vid dagens sammanträde lämnas en redogörelse för aktuell status i ärendet av 
kommunchef, tillika projektchef, Stefan Larsson samt projektledare Helena K 
Svensson, Ensucon AB. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-07-26, § 190 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-07-26, § 189 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Projektchef/ombud Stefan Larsson 
Helena K Svensson, Ensucon AB 
Miljöstrateg Balthazar Forsberg  
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Dnr KS 163-2022 

§ 246 Anmälan av motioner under beredning 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Redovisning av sammanställning, daterad 15 september 2022, 
avseende ej besvarade motioner godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare 
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: 
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april 
och oktober.”  

Totalt bereds 20 motioner, av dessa har 13 varit under beredning i över ett år. 
Av dessa 13 bereds 7 av samhällsbyggnadsnämnden och 6 av 
bildningsnämnden.  

Vid aprils uppföljning var det totala antalet motioner 28 och 16 hade varit under 
beredning i över ett år.   

Arbetsutskottet fattade 2022-09-20, § 61, föreslog kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning, 
daterad 15 september 2022, avseende ej besvarade motioner godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20, § 61 
Sammanställning över ej besvarade motioner, daterad 2022-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av 
sammanställning, daterad 15 september 2022, avseende ej besvarade 
motioner godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Respektive ordförande i berörda nämnder 
Sektorchefer  
Nämndsekreterare i berörda nämnder 
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Dnr KS 164-2022 

§ 247 Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag 2022, daterad 15 
september 2022, godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att 
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs 
och återrapporteras.  

Efter rekommendation från PwC antog kommunfullmäktige en rutin för 
uppföljning av fullmäktigeuppdrag. Rutinen innehåller dels instruktioner för 
löpande återrapportering, men också att en sammanställning av oavslutade 
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger om året.  

Redovisningen av ej verkställda fullmäktige beslut ska innehålla följande:   

 Vilket uppdrag som avses 

 När uppdraget gavs 

 Ansvarig för verkställighet  

 Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt  

 Åtgärder för verkställande  

 När verkställande kan förväntas ske 

Sammanställningen, daterad 2022-09-15 innehåller fullmäktigeuppdrag givna 
under perioden 2016-01-01 till och med 2022-06-20.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20, § 62 
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2022-09-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av 
ej verkställda fullmäktigeuppdrag 2022, daterad 15 september 2022, godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
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Dnr KS 163-2020, BIN 442-2020 

§ 248 Motion, Öka bildningen. Låt skolungdomar besöka 
koncentrationsläger från nazisternas terrorstyre 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Med hänvisning till yttrande, daterat 9 augusti 2022, anses motionen 
besvarad.  

Reservation  

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) har inkommit med en motion rörande skolungdomars 
möjlighet att besöka koncentrationsläger från Nazisternas terrorstyre.  

I motionen föreslås följande: 

 Erforderlig summa pengar reserveras från och med budget för 2021, för 
att bereda möjlighet för rektor på kommunens högstadieskola att företa 
en resa till ett koncentrationsläger, med avgående elever i nionde klass. 

Bildningsnämnden fattade 2022-09-13, § 101, följande beslut: 1) 
Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 9 augusti 2022, antas som 
nämndes eget. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med hänvisning till yttrande, daterat 
9 augusti 2022, anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-09-13, § 101 
Yttrande över motion, daterad 2022-08-09 
Remittering av motion, daterad 2020-06-09 
Motion, inkommen 2020-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Med hänvisning 
till yttrande, daterat 9 augusti 2022, anses motionen besvarad. 

Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms samt Torbjörn Ekelunds 
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Kim Hellströms yrkande. 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AESN, MAN, FAPN) 
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Dnr KS 18-2021, BIN 139-2021 

§ 249 Motion, En skola för alla 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Med hänvisning till yttrande, daterat 9 augusti 2022, anses motionen 
besvarad. 

Reservation  

Kent Kronqvist (S), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Èmilie Lundgren (S) inkom 19 januari 2021 med motionen: En skola för alla.  
I motionen yrkar socialdemokraterna följande:  
 

 Att Svalövs kommun avsätter pengar till utbildning och handledning i 
lågaffektivt bemötande för skolpersonal.  

 Att kommunen uppdrar bildningsnämnden att ta fram en plan för hur vi 
säkerställer att kompetensutveckling för personalen i våra 
verksamheter.  

 Att, när vi bygger eller renoverar våra förskolor/skolor gör det anpassat 
för barn med NPF diagnoser.  

Bildningsnämnden fattade 2022-09-13, § 102, följande beslut: 1) 
Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 9 augusti 2022, antas som 
nämndes eget. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med hänvisning till yttrande, daterat 
9 augusti 2022, anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-09-13, § 102 
Yttrande över motion, daterad 2022-08-09 
Remittering av motion, daterad 2021-02-17 
Motion, inkommen 2022-01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Med hänvisning 
till yttrande, daterat 9 augusti 2022, anses motionen besvarad. 

Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Bifall till motionens 
punkter 1) och 2). Motionen anses besvarad vad gäller punkt 3). 

Kim Hellström (SD): Avslag på Jan Zielinskis yrkande. 

Jan Zielinski (SD): Avslag på Kim Hellströms yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande, vad gäller 
punkt 3), och finner att kommunstyrelsen antar det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Kim Hellströms och Jan Zielinskis 
resp yrkanden, vad gäller punkterna 2) och 3), och finner att kommunstyrelsen 
antar Kim Hellströms yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AESN, MAN, FAPN) 
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Dnr KS 14-2022, BIN 162-2022  

§ 250 Motion, Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Med hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, avslås motionen. 

Reservation  

Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) inkom 17 
januari 2022 med motionen: Svalöfs Gymnasium och yrkesutbildningar. I 
motionen yrkas följande:  

 Svalöfs Gymnasium tillsammans med branschen utreder behov, 
förutsättningar och potential för fler yrkesutbildningar inom lantbruk-, 
transport- och fordonsområdena och därefter fokuserar på att utveckla 
dessa. 

Bildningsnämnden fattade 2022-09-13, § 99, följande beslut: 1) 
Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 10 augusti 2022, antas som 
nämndes eget. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med hänvisning till yttrande, daterat 
10 augusti 2022, avslås motionen 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-09-13, § 99 
Yttrande över motion, daterad 2022-08-10 
Remittering av motion, daterad 2021-02-17 
Motion, inkommen 2022-01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Med hänvisning 
till yttrande, daterat 10 augusti 2022, avslås motionen. 

Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalles. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms och Marie Irbladhs resp 
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Kim Hellströms yrkande. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AESN, MAN, FAPN) 
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Dnr KS 39-2022, BIN 199-2022 

§ 251 Motion, Svalöfs gymnasiums 
högskoleförberedande program måste utvecklas, 
inte avvecklas 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Med hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, bifalls motionen 
avseende punkt 1).  

2. Med hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, anses motionen 
besvarad avseende punkt 2). 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2 januari 2022 med motionen: Svalöfs gymnasiums 
högskoleförberedande program måste utvecklas, inte avvecklas. 

 Kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden att besluta om att 
genomföra analys av hur Svalöfs Gymnasium kan utveckla de 
högskoleförberedande programmen. 

 I ett senare steg ska bildningsnämnden, i enlighet med analysen, 
besluta om en plan för hur denna utveckling skall verkställas. 

Bildningsnämnden fattade 2022-09-13, § 100, följande beslut: 1) 
Bildningsnämndens ordförandes yttrande, daterat 10 augusti 2022, antas som 
nämndes eget. Vidare förslog bildningsnämnden kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Med hänvisning till yttrande, daterat 
10 augusti 2022, bifalls motionen avseende punkt 1). 2) Med hänvisning till 
yttrande, daterat 10 augusti 2022, anses motionen besvarad avseende punkt 
2). 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-09-13, § 100 
Yttrande över motion, daterad 2022-08-10 
Remittering av motion, daterad 2021-03-08 
Motion, inkommen 2022-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Med hänvisning till yttrande, daterat 10 augusti 2022, 
bifalls motionen avseende punkt 1). 2) Med hänvisning till yttrande, daterat 10 
augusti 2022, anses motionen besvarad avseende punkt 2). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(37) 
Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AESN, MAN, FAPN) 
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Dnr KS 496-2021 

§ 252 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegationsordningen, diarieförda under perioden 
2022-09-01 – 2022-10-09. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-
10-24. 
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Dnr KS 402-2022 

§ 253 Deltagande i elenergiupphandling 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Svalövs kommun ska deltaga i gemensam upphandling av elenergi, 
med avtalsstart 2024-01-01, genomförd av Inköpscentralen för Östra 
Göinge, Osby, Hörby, Höörs och Bromölla kommuner. Samtliga 
helägda bolag med förbrukning av el uppmanas att anmäla sig till 
upphandlingen omgående. 

2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
vederbörliga handlingar för kommunen i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun, med helägda bolag, har av Inköpscentralen för Östra Göinge, 
Osby, Hörby, Höörs och Bromölla kommuner, tillsammans med ytterligare ett 
antal kommuner, bjudits in att deltaga i upphandling av elenergi för kommunens 
och koncernens behov från 2024-01-01. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan från Inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höörs och 
Bromölla kommuner 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von 
Linde (M), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström (M), Marie Irbladh (M) och Sten 
Wendel (M): 1) Svalövs kommun ska deltaga i gemensam upphandling av 
elenergi, med avtalsstart 2024-01-01, genomförd av Inköpscentralen för Östra 
Göinge, Osby, Hörby, Höörs och Bromölla kommuner. Samtliga helägda bolag 
med förbrukning av el uppmanas att anmäla sig till upphandlingen omgående. 
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
vederbörliga handlingar för kommunen i ärendet. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höörs och Bromölla kommuner  
Svalövs Kommunhus AB 
AB SvalövsBostäder 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Svalövs Kommunservice AB 
Svalövs Energi AB 
Svalövs Utveckling AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, JEBM, BAPM, SARA) 
 


