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Dnr KS 96-2020

§ 56 Ansökan om partistöd 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 163, beviljas
Feministiskt initiativ partistöd med 27 227 kr.
2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr.
3. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 227 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".
Vid kommunfullmäktiges behandling av ansökan från Feministiskt initiativ,
sattes beloppet genom ett förbiseende till samma nivå som år 2020. Detta
föreslås korrigeras.
Miljöpartiets och Vänsterpartiets ansökningar om partistöd är kompletta.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2021 från Vänsterpartiet, inkommen 2021-06-28
Ansökan om partistöd 2021 från Miljöpartiet, inkommen 2021-06-18
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230
Protokollet ska skickas till:
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Feministiskt initiativ
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr 169-2021

§ 57 Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Nämndorganisationen förändras på så sätt Styrelsen för BT Kemi
efterbehandling avvecklas per 2021-12-31.
2. Uppdragen till styrelsens ledamöter, ersättare, representanter på
insynsplats för ersättare för dessa återkallas 2021-12-31, i enlighet med
Kommunallagen (2017:725), kap 4, § 10, punkt 2.
3. Ev återstående beslut gällande efterbehandlingsprojektet fattas därefter
av kommunstyrelsen.
4. Förvaltningen, och miljökontrollen, gällande berörda fastigheter övergår
till samhällsbyggnadsnämnden vilken enl reglementet ansvarar för
kommunens fastighetsinnehav.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att efterbehandlingsprojektet nu är inne en avslutande fas,
finns det anledning att avsluta styrelsens arbete.
Förvaltningen, och miljökontrollen, gällande dessa fastigheter övergår då till
samhällsbyggnadsnämnden vilken enl reglementet ansvarar för kommunens
fastighetsinnehav1.
Kommunstyrelsen kommer att ansvara för någon form av ceremoni i samband
med att efterbehandlingsarbetets slutförande.
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling har allt sedan 2003 ansvarat för
efterbehandlingsarbetet gentemot bl a länsstyrelse, naturvårdsverk och
leverantörer. Då arbetet kommer att avslutas inom kort, finns det anledning att
avsluta styrelsen, och entlediga ledamöter, ersättare, insynsplatser och
ersättare för insynsplatser per 2021-12-31.
Lösningen med en särskild styrelse för ändamålet har varit mycket lyckad, både
för att ge möjlighet för de aktuella förtroendevalda att fokusera på projektet, och
för den lokala förankringen av det, eftersom många förtroendevalda varit från
Teckomatorp, eller den delen av kommunen. Det har också väckt positivt
intresse från omvärlden, att denna modell valts.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade, efter genomförda
gruppledaröverläggningar, ärendet till Styrelsen för BT Kemi efterbehandling för
yttrande. Förslaget att avsluta Styrelsens för BT Kemi efterbehandling

Nämnden ansvarar för förvaltning, drift, underhåll, nyttjanderätt m fl avtal, samt
förvärv och försäljning av kommunens fastighetsbestånd med byggnader, inklusive
kommunens idrotts- och fritidsanläggningar och parker och naturområden samt
övrigt markinnehav
1
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mandattid per 2021-12-31 remitterades till styrelsen för yttrande, att vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj 2021.
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling fattade 2021-05-26, § 23, följande
beslut: 1) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling har ingenting att erinra mot
förslag att avsluta Styrelsen för BT Kemi Efterbehandlings mandattid per 202112-31. 2) Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling förordar att fem ledamöter,
alternativt före detta ledamöter, ur BT Kemi Efterbehandlings styrelse blir del i
en arbetsgrupp under kommunstyrelsen för planerande av ceremoni i samband
med efterbehandlingsarbetets slutförande.

Beslutsunderlag
Styrelsens för BT kemi efterbehandling 2021-05-26, § 23
Kommunstyrelsens ordförandes beslut, daterat 2021-05-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Nämndorganisationen förändras på så sätt Styrelsen för
BT Kemi efterbehandling avvecklas per 2021-12-31. 2) Uppdragen till
styrelsens ledamöter, ersättare, representanter på insynsplats för ersättare för
dessa återkallas 2021-12-31, i enlighet med Kommunallagen (2017:725), kap 4,
§ 10, punkt 2. 3) Ev återstående beslut gällande efterbehandlingsprojektet
fattas därefter av kommunstyrelsen. 4) Förvaltningen, och miljökontrollen,
gällande berörda fastigheter övergår till samhällsbyggnadsnämnden vilken enl
reglementet ansvarar för kommunens fastighetsinnehav.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling
Kommunförvaltningen (SNLN, HESN)
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Dnr 156-2021

§ 58 Trygghetssatsning sommaren 2021 med anledning
av Covid-19
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Med restriktionerna i samband med covid-19 bedömer polisen och förvaltningen
att det finns en ökad risk för social oro. För att möta och vara förberedda på en
sådan eventuell utveckling föreslår förvaltningen att likt förra året (2020)
återigen att det genomförs en särskild trygghetssatsning. En satsning på hela
Svalövs kommun som även inkluderar kommunens byar.
Målet med satsningen är likt föregående år att skapa utomhusaktiviteter för en
bredare målgrupp, med fokus på barn/ungdom mellan 6-18 år (I Svalövs
kommun finns det idag ca 2400 barn/ungdomar mellan 6-18 år). Att genom
rörelse/aktivitet runt om i kommunen synas och på så sätt förebygga
förstörelse, oro och ordningsstörningar. Detta i samverkan med föreningslivet,
social sektor, privata aktörer, polis, Svalövs lokaler och Svalövsbostäder i
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förvaltningens tanke med sommarens Trygghetsåtgärder är att involvera
ungdomsrådet, social sektor samt anställa trygghetsvärdar och utveckla
konceptet walk and talk. Detta i en kombination med en aktiv satsning
tillsammans med föreningslivet, där kommunen stöttar upp med ungdomsvärdar
vid aktiviteter runt om i kommunen. Om möjligt även involvera ungdomsjobb
och ger möjlighet till aktiviteter för socioekonomiskt svaga ungdomar och
familjer till en aktiv sommar. Detta gör att man kommer få en stor bredd på
sommarens trygghetssatsning.
Om lättnader i Covid-19 innebär ökat behov av aktiviteter/arrangemang eller för
ytterligare trygghetsskapande åtgärder om så krävs i runt om i kommunen är
det av största vikt att en reserverad summa finns att tillgå för att snabbt kunna
agera utifrån uppkomna lägen.
Statsbidrag från socialstyrelsen med covidsäkra sommarlovspengar är utlovade
från regeringen med sökstart början av maj (år 2019 erhöll Svalövs kommun
262 000 kronor – nivån kommer troligtvis landa däromkring för 2021), dessa
pengar är öronmärkta för ungdomar 6-15 år. Detta bidrag skall vara ett stöd till
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter vilket ger möjligheter till ett större utbud
av aktiviteter under sommaren.
Under 2020 gjordes en liknande satsning som genom kommunstyrelsens
anslag till förfogande gjorde att kommunen sommaren 2020 skapade
samlingsplatser, aktiviteter och glädje för en bred grupp av kommunens
innevånare runt om i Svalövs kommun.
Satsningen bidrog till minskad oro, ordningsstörningar och förstörelse i
kommunen och skapade samarbete mellan olika organisationer, föreningar och
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individer. Aktiviteterna var välbesökta, uppskattade och det fanns en stor bredd
av olika aktiviteter.
Kommunstyrelsen fattade 2021-05-17, § 130, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att genomföra en särskild trygghetssatsning inom Svalövs kommun i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 2) Förvaltningen
uppdras vidare att lämna periodvisa rapporter till kommunstyrelsens presidium
under genomförandetiden (1 juni - 31 augusti 2021). 3) Kommunstyrelsen
anslår maximalt 400 000 kronor för att täcka kostnaderna för den särskilda
trygghetssatsningen. Kostnaderna ska belasta kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2021 med anledning av Covid-19, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr KS 32-2021). Av dessa
medel ska minst 50 000 kronor nyttjas i samråd med Ungdomsrådet. 4)
Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd
med kommunstyrelsens presidium, besluta om att nyttja en reserverad summa
av denna trygghetssatsning på 200 000 kronor om lättnader i covid19restriktioner innebär ökat behov av aktiviteter/arrangemang eller för ytterligare
trygghetsskapande åtgärder om så kräver runt om i kommunen. 5)
Förvaltningen uppdras att återrapportera utfallet av trygghetssatsningen senast
i samband med kommunstyrelsens sammanträde i november månad 2021.
Förvaltningen återrapporterar nu arbetet hittills. Vid sammanträdet lämnas en
redogörelse av sektorchef Cecilia M Andersson

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser, daterad 2021-07-08 resp 09
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 130
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Kommunförvaltningen (NSFV, AAN, EVLT)

Justerare

Utdragsbestyrkande

8(31)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-20

Dnr KS 118-2019

§ 59 Friluftsbadet i Röstånga
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
August Örnmark från We Group redogjorde vid kommunstyrelsens
sammanträde 2021-06-07 för den inventering som efterfrågats i syfte att få en
uppfattning av renoveringsbehovet för anläggningen. Vid inventeringen har
problem uppmärksammats, så som dräneringsproblem, sättningar,
rostutfällningar, fuktproblem, slitage, miljöproblem och tekniska problem.
Dessutom redogjorde Olle Höglund, advokat från Ralegal, för det juridiska läget
avseende hyresavtalet mellan Svalövs kommun och First Camping m.m.
Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 135, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart fatta
beslut om att stänga badet, in till dess att verksamheten kan bedrivas säkert.
2) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att skyndsamt återkomma med förslag
på åtgärder och tidsplan. 3) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att
omedelbart kontakta hyresgästen för att informera om det aktuella läget.
4) Kommunstyrelsen uppdrar förvaltningen att informera revisionen om den
uppkomma situationen.
Förvaltningen har nu sammanställt ett PM gällande vidtagna åtgärder under
sommaren.

Beslutsunderlag
PM, daterat 2021-07-02
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 135
Tillsynsprotokoll, daterat 2021-08-05
Presentation, daterad 2021-06-02
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MSWN; MAN, SARA)
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Dnr KS 158-2021, SBN 498-2020

§ 60 Internremiss Svalövs kommuns Energi- och
klimatplan 2021-2030, del I
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge yttrande för
kommunstyrelsens räkning.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. Då kommunens gällande energistrategi löper ut 2020 ska en ny
plan tas fram. Syftet med planen är att strukturera kommunens klimat- och
energiarbete.
Planen består av två delar. Del 1 innehåller övergripande målsättningar och de
sex fokusområdena produktion och distribution av energi, transporter,
konsumtion, fastigheter och byggnation, och kolinlagring. På samtliga områden
finns målsättningar för den geografiska kommunen och för
kommunorganisationen. För varje fokusområde har ett antal exempel på
åtgärder tagits fram som beskriver hur målsättningarna ska uppnås.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-04-28, § 89, följande beslut: 1)
Interremissförslaget av Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-2030 del
1 skickas på remiss till samtliga kommunala nämnder och bolag under perioden
26 april 2021 till 26 juni 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-05-19, § 114, följande beslut:
Remisstiden för internremiss av Svalövs kommuns Energi- och klimatplan
2021-2030 del 1 förlängs till och med den 31 augusti.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19, § 114
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-28, § 89
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-14
Energi- och klimatplan 2021-2030 del 1 med bilagor – Internremiss

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)
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Dnr KS 47-2021, 167-2007

§ 61 Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Remissvar från Familjecentralen Guldkornet, Svalövs vårdcentral,
bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden noteras.
2. Folkhälsoprogram Svalövs kommun 2022-2025, daterat den 2 juli 2021,
antas.
3. Policy för folkhälsoarbetet i Svalövs kommun (Dnr 167-2007), antagen
av 2007-06-25, § 100, upphävs.

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

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har under hösten 2020 kartlagt aktuella pågående aktiviteter
och förslag på nya sådana inom området folkhälsa. Utgångspunkt i arbetet är
Svalövs kommuns vision samt de 8 nationella folkhälsomål som beslutades av
riksdagen juni 2018.
I samband med arbetsutskottets sammanträde 2021-02-23 genomfördes en
workshop gällande prioriteringar av det framtida folkhälsoarbetet.
Arbetsutskottet fattade 2021-02-23, § 8, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att återkomma med förslag till prioriterade områden inom
folkhälsoområdet, till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars, 2021.
De resonemang som workshopen resulterade i och som förvaltningen sedan
gav som förslag, blev nedanstående tre fokusområden, med koppling till de
nationella målen inom parentes:
- Goda livsvillkor för det tidiga livet (1)
- Goda förutsättningar för utbildning som även skapar arbete och ett
självständigt liv (2,3,4)
- Goda levnadsvanor som skapar en jämlik och god hälsa (6,8)
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-08, § 44, att förslag till folkhälsoprogram,
daterat den 25 februari 2021, remitteras till bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
familjecentralen Guldkornet samt Vårdcentralen Svalöv.
De nämnder (BIN, SN, VON, SBN) som besvarat remissen är positiva och
ställer sig bakom förslaget till ett folkhälsopolitiskt program. De betonar alla
vikten av ett tvärsektoriellt arbete. Vårdcentralen efterfrågar i sitt remissvar
framförallt aktiviteter i det kommande framtida arbetet vilket kommer att tas i
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beaktande. De saknar även specifik inriktning gentemot äldre och anhöriga i
förslaget till folkhälsoprogram. Familjecentralen Guldkornet välkomnar ett
folkhälsopolitiskt program och ser sig som en viktig framtida aktör i utvecklingen
av förslagens fokusområden.
Efter remissomgången har en mindre justering skett inom fokusområde 3 Goda
levnadsvanor som skapar en jämlik och god hälsa där texten kompletterats med
meningen ”Olika målgrupper kräver inom detta område förutom universella
insatser, även selektiva insatser mot t.ex. äldre och kvinnor.” Programmet har
även utökats efter remissomgången med ett antal delmål under respektive
fokusområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-02
Uppdaterat förslag till folkhälsoprogram, daterat 2021-07-02
Remissvar från Familjecentralen Guldkornet, 2021-05-05
Remissvar från Svalövs vårdcentral, 2021-04-30
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2021-05-06, § 36
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-28, § 78
Remissvar från bildningsnämnden 2021-04-13, § 33
Remissvar från socialnämnden 2021-04-22, § 60
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 44
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-25, med förslag till folkhälsoprogram
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 8
Underlag inför workshop om folkhälsa 2021-02-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Marie Irbladhs (C), Angelie Fröjds (M) och Anneli
Perssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Remissvar från
Familjecentralen Guldkornet, Svalövs vårdcentral, bildningsnämnden,
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
noteras. 2) Folkhälsoprogram Svalövs kommun 2022-2025, daterat den 2 juli
2021, antas. 3) Policy för folkhälsoarbetet i Svalövs kommun (Dnr 167-2007),
antagen av 2007-06-25, § 100, upphävs.
Marie Irbladh (C): Att involvera ett helhetsgrepp över de äldres situation både
vad gäller folkhälsan och den ensamhet som råder för många äldre i
folkhälsoprogrammet.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Irbladhs yrkande, och finner
att arbetsutskottet avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser samt övriga remittenter i ärendet
Kommunförvaltningen (SNLN, samtliga sektorchefer, LELE, SARA, SAMA, RNWF, FKRT)
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Dnr 190-2021

§ 62 Skärpta straff för knivbrott - remiss
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun tillstyrker förslagen till lagändringar i promemorian.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Skärpta
straff för knivbrott. Yttranden skall vara justitiedepartementet tillhanda senast
den 3 september 2021.
Lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål,
förkortad knivlagen, innehåller straffsanktionerade förbud mot att inneha knivar
och andra farliga föremål på allmän plats. Förbudet syftar till att förebygga de
skador som knivar kan orsaka och att minska allvarligt våld i samhället.
Straffskalorna för brott mot knivlagen har inte ändrats på 20 år. Förändringar
har sedan dess skett i samhället och i annan lagstiftning som kan påverka
allvaret i synen på brott mot lagen. Antalet anmälda brott mot lagen har ökat
och kniv är det vapen som oftast används vid dödligt våld. Tidigare studier har
även visat att kniv är det vapen som oftast används vid personrån. Flera
förändringar har också genomförts för att höja straffnivån för allvarliga angrepp
på någons liv, hälsa eller trygghet till person samt för grov vapenbrottslighet.
Mot den bakgrunden finns det skäl att överväga en skärpt syn på brott mot
knivlagen. En promemoria med sådana förslag har därför utarbetats.

Beslutsunderlag
Promemoria, Skärpta straff för knivbrott
Missiv, daterat 2021-05-17

Protokollet ska skickas till:
Justitiedepartementet (se missiv) (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH)
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Dnr 227-2021

§ 63 Utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett
systematiskt arbetssätt
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun skall anmäla sitt intresse att deltaga i SKR´s
Utvecklingsnätverk - medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra styrgrupp, tillsammans
med kommunchef och utvecklingschef.
3. Finansiering av deltagande sker inom beslutad budgetram.

Sammanfattning av ärendet
SKR bjuder in kommuner och regioner till nätverk för att utveckla system för
medborgardialog som del i kommunens/regionens styrning.
Sveriges Kommuner och Regioner har sedan 2006 arbetat med
medborgardialog där syftet är att stödja kommunernas och regioners utveckling
av medborgardialogen för att stärka den representativa demokratin.
För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala
samhällsutvecklingen hos medborgarna visar erfarenheter att kommuner och
regioner behöver utveckla system där medborgardialogen blir en del i
styrningen av organisationen och utgöra ett underlag för beslut.
Syftet är, dels att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och
sakkunskaper, dels att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och
det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har, dels att öka
förutsättningarna för att minska spänning i samhället och därmed skapa mer
socialt hållbara samhällen.
SKR ser att många medborgardialoger genomförs i kommuner och regioner,
olika metoder får ett ökat fäste som till exempel möjligheten för medborgare att
lämna e-förslag eller delta i en medborgarpanel. De får också fler exempel på
kommuner som prövar medborgarbudget, på senare tid särskilt inom
landsbygdsutveckling. Förbundet ser dock ett fortsatt behov av att
medborgardialog i större utsträckning blir ett systematiskt arbete i kommuner
och regioner, inte minst för att undvika att medborgardialog bedrivs i
projektform eller som pilotsatsningar som inte skapar nytta. Medborgardialog
behöver institutionaliseras och därmed bli en del av en kommuns eller regions
strategiska arbete för att stärka besluten, stärka demokratin och öka
effektiviteten i verksamheten.
SKR möter en ökad efterfrågan från medlemmarna på stöd i arbetet med att
göra medborgardialogen mer systematisk och som bibehålls även om det sker
ett maktskifte eller byte av personer i ledande ställning.
SKR har tagit fram en styrkarta som beskriver medborgardialog när den är en
del av styrningen. Styrkartan har utvecklats tillsammans med kommuner och
regioner över tid och den senaste togs fram 2019.

Justerare
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För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog
bjuder SKR in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk för att utveckla
system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i organisationens
styr- och ledningssystem. Styrningsnätverket är till för kommuner och regioner
som redan kommit en bit med sitt arbete kring medborgardialog och som vill
komma vidare med att utveckla ett systemför detta. Nätverket innebär ett aktivt
åtagande att delta i möten och att arbeta konkret på hemmaplan med hur
dialogen organiseras och systematiseras.
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på att varje kommun eller region
utvecklar sitt system utifrån sina lokala förutsättningar, där medborgardialogen
ingår i strukturen för styr- och ledningssystem. Lärande exempel skall spridas
till andra kommuner och regioner som inspiration till eget utvecklingsarbete.
Arbetet bygger på kontinuerliga träffar i nätverk där vi stegvis går igenom viktiga
delmoment för att medborgardialogen ska bli en naturlig del i styrningen.
Arbetet bygger på ett aktivt deltagande med arbete mellan nätverksträffarna
och deltagande i diskussioner samt övningar under regelbundna träffar.
Det är viktigt att kunna lägga sitt fulla fokus på mötena och att avsätta tid till att
reflektera och diskutera med kollegor mellan mötena. Deltagande kommuner
och regioner kommer ibland att paras ihop med andra kommuner/regioner i
nätverket för att arbeta gemensamt kring olika frågor. Vid träffarna kommer det
att finnas gott om tid för diskussion och reflektion. Deltagande kommuner och
regioner förutsätts vara motiverade att skapa arbetsplaner och mål utifrån
diskussionerna som förs, samt att arbeta aktivt för att uppnå dessa.
Arbetet i nätverket utgår från en struktur där arbetet sker stegvis och där
möjlighet finns till individuella variationer. Vid varje nätverksträff medverkar
experter och inspiratörer som ger en bredare omvärldsspaning,
gästföreläsningar på engelska kan förekomma.
Under hösten 2021 kommer nätverket att ske genom digitala möten över Zoom
som och hållas en gång i månaden. Under våren 2022 kan det eventuellt bli
aktuellt med möten där fysisk närvaro är möjlig – vi kommer dock alltid att göra
det möjligt att delta på distans för de som vill göra detta.
Kommunen/regionen skall utarbeta en projektorganisation och utse
projektledare som på hemmaplan har mandat och resurser att driva
utvecklingen. Vilja, kompetens, erfarenhet och förtroende i organisationen är
viktiga komponenter för en projektledare. Kommunen/regionen skall även
inrätta en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstepersoner ingår.
Beslut om deltagande ska tas av ansvarig styrelse.
SKR tar inte ut någon avgift för deltagande i nätverket. Deltagande kommun
eller region står för sina kostnader.

Beslutsunderlag
Inbjudan, daterad 2021-06-10
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: 1) Svalövs kommun skall anmäla sitt intresse att deltaga i
SKR´s Utvecklingsnätverk - medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt.
2) Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra styrgrupp, tillsammans med
kommunchef och utvecklingschef. 3) Finansiering av deltagande sker inom
beslutad budgetram.

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

Icke deltagande i beslut
Marie Irbladh (M) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
SKR (Anders Nordh)
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, KAPL)
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Dnr 22-2020

§ 64 Utredningsuppdrag gällande Samordnad
varudistribution (samlastningscentral)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas f n inte någon central för
samordnad varudistribution.

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

Sammanfattning av ärendet
Marie lrbladh (C) och Lennart Pettersson (C) motionerade 2017-01-16
avseende en utredning av en samordnad varudistribution.
I motionen föreslogs följande: Förutsättningarna för att inrätta en samordnad
varudistribution i Svalövs kommun utreds.
Kommunfullmäktige biföll 2017-12-18, § 187, motionen, och en utredning av
förutsättningarna för en samordnad varudistribution får därför göras (Dnr 192017).
Förutsättningarna för kommunen att inrätta en samordnad varudistribution på
egen hand finns inte i nuläget.
Av de kommuner som har inrättat en samordnad varudistribution har flertalet
valt att gå in i en samverkan tillsammans med andra kringliggande kommuner.
Orsaken till detta är att mindre kommuner på egen hand inte har
förutsättningarna att uppnå fördelarna med en samordnad varudistribution. Att
införa en sådan kräver både ekonomiska och personella resurser i många led.
De ekonomiska besparingarna som en samlastningscentral kan ge, har också
visat sig vara svåra att nå. Det är främst minskad påverkan på miljön där
vinsterna ligger.
För en väl fungerande och effektiv samordnad varudistribution krävs att man
använder ett administrativt stödsystem som klarar av att hantera den stora
mängd data som uppstår mellan beställare (kommun), leverantör, lagerhållare
och transportör. Elektronisk handel (e-handel) är i nuläget nästan nödvändigt
för att få effektivitet i kommunikationen mellan alla parters system.
Sammanfattningsvis torde kommunen vara för liten för att inrätta en egen
samlastningscentral. Kommunen har idag inte heller det elektroniska
beställningssystem som i princip krävs för att uppnå effektivitet och eventuella
besparingar.
Förvaltningen kommer dock att uppmärksamt följa initiativ i bl a Familjen
Helsingborg och Skånes Kommuner och återkomma med initiativ när/om så
bedöms lämpligt.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 187
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 174
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 181
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 168
Förslag till yttrande, daterat 2017-10-09
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 89
Förslag till yttrande, daterat 2017-04-24
Remittering av motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, 20
Motion, inkommen 2017-01-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas f n inte
någon central för samordnad varudistribution.
Marie Irbladh (C): En fördjupad utredning i enlighet med motionens intentioner.
Angelie Fröjd (M): Avslag på Marie Irbladhs yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs yrkande och finner att
arbetsutskottet avslår det.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, och finner att
arbetsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, BAPN)
Ajournering 14.35 – 14.55
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Dnr KS 154-2021

§ 65 Svalövsambassadör 2021
Arbetsutskottets beslut
1. Till Svalövsambassadör år 2021 utses LouLou Lamotte, Röstånga.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Riktlinjerna för Svalövsambassadörer, antagna av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-07-30, § 89 (Dnr 861-2013), ska
Svalövsambassadörer utses årligen. Nomineringsperioden är normalt 1 januari
till 30 april, men föreslås förlängas till 31 maj 2021.
Då Svalövsmässan är inställd 2021 på grund av pandemin föreslås priset delas
ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december, eller på
annat lämpligt sätt mot bakgrund av rådande omständigheter.
Arbetsutskottet fattade 2021-05-25, § 44, följande beslut: 1) Nomineringstiden
förlängs Svalövsambassadörer till och med 31 maj 2021. 2) Utdelning sker i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december, eller på annat
lämpligt sätt mot bakgrund av rådande omständigheter.

Beslutsunderlag
Nomineringar till Svalövsambassadör år 2021
Svalövsambassadörer år 2005 – 2020
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 44
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10
Riktlinjerna för att utse Svalövsambassadörer, antagna 2018-07-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (S), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S) och
Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Till Svalövsambassadör år 2021 utses
LouLou Lamotte, Röstånga.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
arbetsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)
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Dnr KS 174-2021, 235-2021

§ 66 Utveckling av destination Söderåsen (Leader)
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett
under många år. Under 2018 tog kommunerna ett beslut om att göra en utökad
och långsiktig satsning på Söderåsen som destination. Detta genom att de fyra
Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp tillsammans med
Söderåsens nationalpark sökte och beviljades projektet Destination Söderåsen
av Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det beviljade pågående
Leaderprojektet sträcker sig till och med 31 oktober 2021.
I april 2021 framkom att Leader Skåne Nordväst med Öresund fått utökade
finansieringsmöjligheter. Möjlighet finns därför att ansöka om nytt Leaderfinansierat projekt där arbete med utveckling av Söderåsen som destination kan
förstärkas vidare i linje med genomfört, pågående och planerat arbete.
Vid möte den 23:e april 2021 där kommunstyrelseordföranden, kommunchefer
och näringslivsansvariga i Söderåsenkommunerna deltog, fastslogs att de
ingående kommunerna i Söderåsensamarbetet har en uttalad samsyn kring
fortsatt satsning på utveckling av Söderåsen som destination. Mötet den 23
april 2021 lämnade i uppdrag till näringslivsansvariga att inleda framtagande av
ny projektansökan för Leader-finansiering parallellt med pågående projekt.
Då Svalövs kommun håller ihop arbetet och är projektägare gav
kommunstyrelsen 17 maj förvaltningen i uppdrag att ta fram en projektansökan.
Projektansökan är framtagen i enlighet med uppdrag och har lämnats in 26 maj
2021.
Svalövs kommun har sedan tidigare beslutat att medfinansiera Leader
Nordvästra Skåne med Öresund för åren 2022-2023. För varje Leaderprojekt
krävs ytterligare offentlig medfinansiering och därför behöver alla kommuner gå
in med medfinansiering.
Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 149, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leaderprojekt Söderåsen 2.0 med
172 367 kronor, i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31.
LAG-styrelsens (Leader Nordvästra Skåne med Öresund) har 2021-06-28
beslutat att prioritera ansökan ”Söderåsen 2.0”. Formellt beslut skall fattas av
Jordbruksverket.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-07
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 149
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31

Justerare

Utdragsbestyrkande

20(31)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-07-20

Projektplan Landsbygdsfonden Lokal attraktivitet, daterad 2021-05-31
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 128
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JMNN, KAPL, JEBM, AVLT, AAN)
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Dnr 10-2021

§ 67 Projektansökan Halv Femme
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Projektet Halv Femme kom till inom Familjen Helsingborg som en konkret
insats kommunerna emellan för att halvera arbetslösheten bland utrikesfödda
kvinnor.
Projektet för Halv Femme tar slut nu vid årsskiftet, men styrgruppen för Halv
Femme ser positivt på en eventuell förlängning utifrån att det finns mycket mer
att utveckla kring arbetsgivararbetet. Landskrona Stad, som är projektägare
idag, har också fört en dialog med Länsstyrelsen kring en förlängning av detta.
En ny utlysning av medel för en eventuell fortsättning av Halv Femme kommer
ut i februari. Landskrona har inte möjligheten att stå som projektägare längre
och Svalövs kommun har därför fått förfrågan.
Arbetsutskottet fattade 2021-01-26, § 2, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att söka förlängning för projektet Halv Femme i enlighet med
tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18.
Länsstyrelsen fattade 2021-06-28 följande beslut: Länsstyrelsen beviljar
Svalövs kommun 1 244 000 kronor för insatsen Förbättrad arbetsgivardialog för
sänkta trösklar. Insatsen avser tidsperioden 2021-09-01 - 2022-12-31.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av sektorchef Cecilia M Andersson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-06
Länsstyrelsens i Skåne beslut, daterat 2021-06-28
Arbetsutskottets protokoll 2021-01-26, § 2
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HAAD, JEBM, EVLT, AAN)
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Dnr 717-2013

§ 68 Utseende av säkerhetsskyddschef
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 261, utses
trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling som
säkerhetsskyddschef med Ola Spjuth, Landskrona stad, som
ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget som säkerhetsskyddschef regleras i Säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658) 2 kap 2 § där det framgår att myndigheter ska ha en
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet.
Säkerhetsskyddet avser rikets säkerhet och omfattar informationssäkerhet,
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning.
Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 261, följande beslut: 1) Med ändring
av kommunstyrelsens beslut 2018-10-16, § 196, utses räddningschef Eva
Lövbom som säkerhetsskyddschef med Ola Spjuth som ställföreträdande
säkerhetsskyddschef.
Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling har nu tillträtt, och därför
föreslås han förordnas som säkerhetsskyddschef. Under hösten kommer en
beredskapssamordnare enl tidigare beslut att anställas, vilken avses förordnas
som stf säkerhetsskyddschef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-02
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 261
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 196
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 108
Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-03
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 21
Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Wioletta Kopanska Larssons (SD)
förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Med ändring av kommunstyrelsens
beslut 2020-10-12, § 261, utses trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling
som säkerhetsskyddschef med Ola Spjuth, Landskrona stad, som
ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
arbetsutskottet antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH, EOL)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 255-2021

§ 69 Utseende av signalskyddschef och biträdande
signalskyddschef
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunchefen bemyndigas att förordna signalskyddschef och
biträdande signalskyddschef för Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamheter som kan ha betydelse för
Sveriges säkerhet. Dessa verksamheter kan även finnas i kommunen. I
säkerhetsskyddslagen (2018:585), med tillhörande förordning (2018:658), ställs
tydliga krav på kommunens säkerhetsskyddsarbete utifrån områdena
informationssäkerhet, fysiskt skydd och personalsäkerhet. Ett av dessa krav är
att kommunen, inom ramen för sitt informationssäkerhetsarbete, ska ha ett
fungerande signalskydd vid kommunicering av känslig information till externa
aktörer. Signalskydd är dessutom det område inom säkerhetsskyddet som
växer mest, då det även är tätt sammankopplat med kommunens arbete med
civilt försvar.
För att säkerställa att kommunens signalskydd fungerar och upprätthålls i
enlighet med gällande bestämmelser, ska kommunstyrelsen därför förordna en
signalskyddschef och minst en biträdande signalskyddschef. Kommunens
signalskyddschef rapporterar, jämte säkerhetsskyddschefen, direkt till
kommunchefen i frågor som rör signalskydd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-02

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 176-2019

§ 70 Firmateckning för kommunens in- och
utbetalningar samt delegation, indrivning av fordringar
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Jane Bergman, Annika Andersson, Eva Lostedt, Elham Tizno, Hans
Pansner, Ingela Schönström, Madeleine Fredriksson, Minela Smajlovic,
Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela Kilemar bemyndigas att två i
förening verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton
varvid antecknas att främmande checkar samt erhållna bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort inte får uttagas
kontant eller användas som betalningsmedel utan skall insättas på
kommunens bankkonto.
2. Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att
var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under
förutsättning att i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter
användes.
3. Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine Fredriksson, Ingela
Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i ärenden
rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav,
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande
av beslut om stämpelavgift m.m).
4. Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2021-08-17 och tills vidare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 18, följande beslut: 1) Jane Bergman,
Annika Andersson, Eva Lostedt, Elham Tizno, Ingela Schönström, Madeleine
Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela
Kilemar bemyndigas att två i förening verkställa underskrift för uttag på
kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt
erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort inte får
uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan skall insättas på
kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika
Olsson bemyndigas att var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta
inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade
reversalblanketter användes. 3) Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine
Fredriksson, Ingela Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i
ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav,
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande av beslut
om stämpelavgift m.m). 4) Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2020-01-14
och tills vidare, förutom Janes Bergman, vilket gäller fr o m 2019-02-01.
P g a personalförändringar får nytt beslut fattas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 18
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 253
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 149
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 55
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 128
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2019-05-22
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10, § 59
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, § 103
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14, § 94
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-05, § 201
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-10, § 191
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda tjänstepersoner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 96-2019

§ 71 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss) Yttrande
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, anses
motionen besvarad.

Arbetsutskottet beslut
1. Kommunstyrelsens ordförandes yttrande antas.

Sammanfattning av ärendet
Kent Kronqvist (S) och Jan Zielinski (S) inkom 2019-03-25 med motionen
”Infrastruktur 108 mot Kävlinge”. I motionen yrkar motionärerna följande: 1) Att
Svalövs kommun ställer krav på Region Skåne, Skånetrafiken och
Kollektivtrafiknämnden om att återinföra kommunikationerna mellan
Teckomatorp och Kävlinge väg 108. 2) Att i diskussioner med Region Skåne
och Kollektivtrafiknämnden se över ruttningen så den även innefattar sena turer
och strategiska hållplatser.
Motionen var ursprungligen remitterad till samhällsbyggnadsnämnden, men
eftersom kommunstyrelsen övertog ansvaret för kollektivtrafikfrågorna 2021-0101, remitterades motionen om.
Nu föreligger yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2021-07-12,
av vilket följande framgår:
”Kommunen har alltsedan linjen drogs in, på olika sätt och i olika sammanhang
försökt påverka regionen (kollektivtrafiknämnden) och Skånetrafiken i riktning
att återupprätta förbindelsen, främst mot bakgrund av att kommunens största
företag är beläget längs den tidigare linjen, vid väg 108 strax söder om
Norrvidinge.
I samrådet gällande Skånetrafikens Trafikplan 2021 lyftes också frågan, där
kommunen önskade att tidigare linje Svalöv-Kävlinge återinsattes.
I mars 2020 besökte kollektivtrafiknämnden som genom ledamoten Torbjörn
Ekelund innehåller politisk representation också från Svalövs kommun,
Norrvidinge och Vidinge Grönt. Där deltog samtidigt kollektivtrafiknämndens
ordf Carina Zachau, vilka träffade företagsledningen på Vidinge Grönt genom
VD Måns Nordmark och deras HR-chef Malin Jönsson.
Undertecknad påtalar vid varje möjligt tillfälle i regionala sammanhang det
kommunala önskemålet om åtminstone få till en återstart av linje 210, som blev
den samfinansierade morgon- och kvällslösningen mellan Skånetrafiken,
Svalövs kommun och Kävlinge kommun efter att linje 200 avvecklades med
anledning för få resande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Med det anser jag att förslagen i motion är genomförda, även om det ännu inte
inneburit att trafiken återupptagits, och att motionen därmed kan anses
besvarad.”

Beslutsunderlag
Yttrande, daterat 2021-07-12
Ny remittering av motionen, daterad 2021-01-04
Remittering av motionen, daterad 2019-08-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 84
Motion, inkommen 2019-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts
yttrande, anses motionen besvarad.
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Kommunstyrelsens ordförandes
yttrande antas.
Anneli Persson (S): Bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Anneli Perssons yrkanden vad
gäller beslut i kommunfullmäktige, och finner att arbetsutskottet antar Teddy
Nilssons m fl yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, vad gäller
antagande av yttrande, och finner att arbetsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 40-2021

§ 72 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i
Svalövs kommun - Yttrande
Arbetsutskottet till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.

Arbetsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens ordförandes yttrande antas.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar
(C), Ida Andersson (C) och J Håkan Andersson (C) har i motion föreslagit att
den kommunala ordningsstadgan för fyrverkerier och pyroteknik ses över med
målsättningen att minska de negativa effekterna för människor, djur och
egendom.
Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor regleras i
Ordningslagen (1993:1617) och kommunens Allmänna lokala
ordningsföreskrifter. Dessa reviderades senast 2009-12-21, § 147 (Dnr 4162008). Vid tillfället gick kommunen så långt det var möjligt med då gällande
praxis, utan att Länsstyrelsen i Skåne län upphävde föreskriften.
Då det förflutit ett tiotal år sedan bestämmelserna senast reviderades, kan det
finnas anledning att undersöka om kommunen kan gå längre vad gäller
reglering av företeelsen. Motionen föreslås därför bifallas.

Beslutsunderlag
Yttrande, daterat 2021-07-12
Remittering, daterad 2021-03-04
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 22
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C), daterad 2021-02-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Angelie Fröjd (M): 1)
Kommunstyrelsens ordförandes yttrande antas.
Teddy Nilssons (SD), Marie Irbladhs (C) och Angelie Fröjds (M) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar det.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, LELE, MAN)

Justerare
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