
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(56) 
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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 18.00 
Ajournering: kl. 13.37 – 13.40 
Ajournering: kl. 15.25 – 15.45  
Ajournering: kl. 17.00 – 17.01. 
Ajournering: kl. 17:05 – 17:15 
 

Beslutande Ida Andersson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf, §§ 179 – 209  
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Angelie Fröjd (M), §§ 210 - 211 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Jenny Ulfvin (SD) tjg rs för Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S), §§ 181 – 211 
Krister Olsson (S) tjg ers för Èmilie Lundgren (S), §§ 179 – 180 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans Lindström (SD) 
Niklas Bohn (S) §§ 179 – 196  
Agneta Sörensson (M), §§ 179 – 209  
Eva Inhammar (C) 
Anette Hallberg (S) 
Krister Olsson (S), §§ 181 – 211 
Anna Berg von Linde (M) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 179 – 189  
Katarina Borgstrand, utvecklingschef, § 179 
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 179 – 180  
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 197 – 199  
Louise Linde, enhetschef kansli 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör 
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör, § 179 
Eva Lövbom, räddningschef § 180 a) 
Balthazar Forsberg, miljöstrateg, §§ 198 – 199  
Tobias Varga, planarkitekt, § 197 
Eva Lostedt, ekonom, § 184 
Mikael Lindberg, folkhälsosamordnare, § 192 
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, § 192  
Niklas Schörling, säkerhets- och beredskapschef, §§ 179 – 180  
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, § 
185 
 
David Lenander (V) (insynsplats) 
 
 

 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(56) 
Sammanträdesdatum 

2021-08-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Aase Jönsson (KD) 

Justeringens tid 
och plats 2021-08-18, kl.13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 179 - 211 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Aase Jönsson (KD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-08-16 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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§ 179 Beslutad ärendelista 

§ 180 Information ................................................................................................. 4 
§ 181 Protokoll ..................................................................................................... 5 
§ 182 Avsägelser och val .................................................................................... 6 
§ 183 Ansökan om partistöd 2021 ...................................................................... 7 
§ 184 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per 2021-06-30 för 

kommunstyrelsen ...................................................................................... 9 
§ 185 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden ................. 10 
§ 186 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per 2021-06-30 för 

Svalövs kommun ..................................................................................... 12 
§ 187 Firmateckning för kommunens in- och utbetalningar samt delegation, 

indrivning av fordringar ............................................................................ 13 
§ 188 Röstånga Friluftsbad – återkallande av uppdrag .................................... 16 
§ 189 Borgensram Svalövs Samhällslokaler AB ............................................... 17 
§ 190 Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ................................................... 18 
§ 191 Utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt 21 
§ 192 Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025 ............................... 24 
§ 193 Skärpta straff för knivbrott - remiss ......................................................... 27 
§ 194 Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 

samordnade insatser, Svalövs kommun ................................................. 28 
§ 195 Beslut om ersättningsnivåer för Naturbruksprogrammet hösten 2021 ... 30 
§ 196 Kontantbidrag samt tilläggsbidrag för gymnasieelever ........................... 32 
§ 197 Antagande av Översiktsplan Svalövs kommun 2021 ............................. 34 
§ 198 Antagande av renhållningsordning för Svalövs kommun och Landskrona 

stad .......................................................................................................... 36 
§ 199 Internremiss Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-2030, del 

I ................................................................................................................ 38 
§ 200 Förändrad reglering rörande beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § 

förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) ............................... 40 
§ 201 Finansiering av ny tjänst för åtgärdssamordning - Saxån-Braåns 

vattenråd .................................................................................................. 42 
§ 202 Utseende av säkerhetsskyddschef samt säkerhetsprövning av 

personal ................................................................................................... 43 
§ 203 Utseende av signalskyddschef och biträdande signalskyddschef .......... 44 
§ 204 Utredningsuppdrag gällande Samordnad varudistribution 

(samlastningscentral) .............................................................................. 45 
§ 205 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss) ........................................ 47 
§ 206 Motion, Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan ........................... 49 
§ 207 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i Svalövs kommun ............ 50 
§ 208 Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen år 2021 .............. 51 
§ 209 Initiativärende, Efterarbetet BT kemi efter slutsanering .......................... 52 
§ 210 Förordnande av sektorschef vård- och omsorg ...................................... 53 
§ 211 Uppdrag om äskande av medel för att genomföra folkomröstning 2021 55 
Bilaga 1 – skriftlig reservation § 185 .................................................................. 56 
 
Följande ärenden lades till dagordningen vid sammanträdet: 
§ 210 Förordnande av sektorschef vård- och omsorg 
§ 211 Uppdrag om äskande av medel för att genomföra folkomröstning 2021 
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Dnr - 

§ 180 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag.  

a. Räddningschef Eva Lövbom informerar om Avtal om särskilda 
räddningsresurser - Räddningstjänsten Landskrona, Räddningstjänsten  
Svalöv, Räddningstjänsten Nordväst och Räddningstjänsten Syd (Dnr 
247-2021).  

b. Kommunchef Stefan Larsson informerar om läget vad gäller 
Söderåsens miljöförbund (Dnr 194-2020), status vad gäller Sektor vård 
och omsorg, samt läget vad gäller Covid-19. 

c. Utbildningschef Hans Dahlquist informerar om resultaten vad gäller 
meritvärden. 

d. Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling presenterar sig. 

e. Söderåsens miljöförbund - Protokollsutdrag § 44, Ekonomisk 
uppföljning januari – april 2021, tjänsteutlåtande. 

f. Söderåsens miljöförbund - Protokollsutdrag § 46, NKI, Nöjd-Kund-
Index, presentation, rapport, analys av NKI-resultat 2020. 

g. Söderåsens miljöförbund - Nyckeltal för Skånes miljökontor 2020, 
presentation som delgavs miljöförbundets Direktion sammanträde 2021-
06-08. 

h. SKR Cirkulär 21:24, Preliminär LSS-utjämning 2022, SKR Cirkulär 
21:25, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning, AFS 
2020:5, SKR Cirkulär 21:26, Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet 
Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med 
AkademikerAlliansen, SKR Cirkulär 21:28, Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20, SKR Cirkulär 
21:29, Allmänna bestämmelser § 11 Disciplinpåföljd samt SKR Cirkulär 
21:30, Överenskommelse om Krislägesavtal. 

i. Inget extra kommunstyrelsesammanträde den 30 augusti 2021.  

j. Med anledning av inkommen fråga från förtroendevald, informerar 
kommunstyrelsens ordförande om kravet på undertecknade motioner, 
tider för utskick av kallelse samt hantering av ärenden som föreslås 
läggas till utskickad dagordning.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 181 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-07-20 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-08-03  
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2021-05-25 
Protokoll från Söderåsens miljöförbunds direktions sammanträde, 2021-06-08 
Protokoll från årsstämma Sydvatten AB, 2021-05-28 
Protokoll fört vid styrelsemöte i FINSAM, 2021-06-04 
Minnesanteckningar från samrådsmötet för medlemskommuner i Söderåsens 
miljöförbund, 2021-05-10 

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 1-2021 

§ 182 Avsägelser och val  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.  

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS, AAAI) 
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Dnr KS 96-2020 

§ 183 Ansökan om partistöd 2021 

Kommunstyrelsens förslag till 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.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 56, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 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. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 56 
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 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): 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. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Feministiskt initiativ 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 118-2021 

§ 184 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per 
2021-06-30 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Uppföljningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger uppföljning för kommunstyrelsen per 2021-06-30. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för kommunstyrelsen, per 2021-06-30 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman och 
ekonom Eva Lostedt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Uppföljningen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförandes tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN) 
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Dnr 245-2021 

§ 185 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen godkänns.  

2. Information avseende ekonomisk handlingsplan noteras.  

Reservation 

Marie Irbladh (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande (se bilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 142 (Dnr 119-2021), bl a följande 
beslut: 1) Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i 
enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget 2021. 2) Vård och 
omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till 
kommunstyrelsen i månaderna augusti, september och oktober. 

I juni månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en helårsprognos på -11 100 
tkr i avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, Vård och omsorg - 
7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-03, § 62, följande beslut: 1)  
Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Tf sektorschef Cecilia M Andersson redogör för uppföljning och informerar om 
antagen handlingsplan för att nå en ekonomi i balans.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 62 
Uppföljning/Prognos juni 2021 Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 142 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn 
Ekelund (L): 1. Redovisningen godkänns. 2. Information avseende ekonomisk 
handlingsplan noteras.  

Marie Irbladh (C): Föreslå revisionen att genomföra en fullständig genomlysning 
runt turerna med ledningen inom vård- och omsorg. Granskningen ska 
innehålla en exakt tidslinje med alla möten, konversationer, minnes- och 
mötesanteckningar mm så att det tydligt framgår när och hur de politiska 
företrädarna fick kännedom om vad. 

Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Marie Irblahds yrkande avslås.  
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.  

Därefter tar ordförande upp Marie Irblahds yrkande för beslut och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta.  

Protokollsanteckning 

Teddy Nilsson (SD): Marie Irbladh (C) har inkommit med en 
protokollsanteckning som avvisas med anledning av att anteckningen innehåller 
sakfel.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, CCAN, SARA) 
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Dnr 119-2021 

§ 186 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per 
2021-06-30 för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger uppföljning för Svalövs kommun per 2021-06-30 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för Svalövs kommun, per 2021-06-30 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Uppföljningen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN) 
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Dnr 176-2019 

§ 187 Firmateckning för kommunens in- och 
utbetalningar samt delegation, indrivning av 
fordringar 

Kommunstyrelsens beslut  
 

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 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 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. 
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P g a personalförändringar får nytt beslut fattas. 

Arbetsutskottets föreslog 2021-07-20, § 70, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 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 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 2021-08-17 och tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, §70 
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 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 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 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, 
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utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m.m.). 4) Samtliga 
bemyndiganden gäller fr o m 2021-08-17 och tills vidare. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda tjänstepersoner 
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Dnr 118-2019 

§ 188 Röstånga Friluftsbad – återkallande av uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Uppdrag givet till kommunchef den 9 mars 2020, § 57, återkallas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 9 mars 2020, § 57 följande beslut: 1) 
Kommunchef Stefan Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram förslag 
till för framtida lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden 
för friluftsbadet i Röstånga. 2) Förslag till beslut skall föreligga senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i december 2020. 3) För ändamålet anslås 
100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 4) Kommunchefen 
uppdras att hålla kommunstyrelsen löpande informerad. 

Med anledning av förändrad politisk inriktning föreslås att uppdraget till 
återkallas.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 57  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Uppdrag givet till kommunchef den 9 mars 2020, § 57, 
återkallas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN, CCAN, SARA, SAMA) 
 
Ajournering: kl. 15.25 – 15.45  
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Dnr 311-2021 

§ 189 Borgensram Svalövs Samhällslokaler AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Svalövs Samhällslokaler AB motsvarande 500 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs Lokaler har i sin borgensram motsvarande ett borgensåtagande idag 
på 500 miljoner kronor, som en del i beslutat fissionsuppdrag flyttas 
borgensramen från Svalövs Lokaler till det nya bolaget Svalövs 
Samhällslokaler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-09  
Delningsplan, Svalövs Lokaler 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 181  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Svalövs Samhällslokaler AB motsvarande 500 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JEBN, SNLN, MAN, SARA) 
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Dnr 169-2021 

§ 190 Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling 

Kommunstyrelsens 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. 

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 
mandattid per 2021-12-31 remitterades till styrelsen för yttrande, att vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj 2021. 

                                                   
1 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   
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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 2021-
12-31. 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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 57, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 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. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 57 
Styrelsens för BT kemi efterbehandling 2021-05-26, § 23 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut, daterat 2021-05-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD):  
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 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa. 

Protokollsanteckning  

Marie Irbladh (C): Det finns fortfarande inget definitivt slutdatum för projektet 
och det är naturligt att den sittande styrelsen är kvar och avslutar detsamma. 
Det oroar oss att styrelsen avvecklas innan allt är klart. Vi ställer oss däremot 
självklart positiva till att avveckla med kort varsel så snart slutdatum för 
projektet är fastställt. 

Teddy Nilsson (SD): Entreprenaden ska enligt avtalet vara klar till den sista 
december 2021. Om projektet av olika anledningar skulle behöva förlängas in 
på 2022 kan beslutet om att avveckla styrelsen komma att omprövas. 
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Protokollet ska skickas till: 
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling 
Kommunförvaltningen (SNLN, HESN) 
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Dnr 227-2021 

§ 191 Utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett 
systematiskt arbetssätt 

Kommunstyrelsens beslut  
 

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. 
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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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 63, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 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. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 63 
Inbjudan, daterad 2021-06-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Jan Zielinski (S): 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 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 
 
Protokollet ska skickas till: 
SKR (Anders Nordh) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, KABD, KAPL) 
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Dnr KS 47-2021, 167-2007  

§ 192 Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025 

Kommunstyrelsens 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. 

Reservation  

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig avseende beslutet 
gällande Marie Irbladhs m.fl. tilläggsyrkande.  

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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 61, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 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. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 61 
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 Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), 
Torbjörn Ekelund (L), Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson 
(S): 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), Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S): 
Tilläggsyrkande: Att även de äldres situation uppmärksammas som en viktig 
målgrupp i folkhälsoarbetet. 

Angelie Fröjd (M): Marie Irblahds m.fl. yrkande avslås.  
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp Teddy Nilssons m.fl förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa.  

Därefter tar ordförande upp Marie Irblahds yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta.  

Protokollsanteckning  

Marie Irbladh (C): I förslaget belyses särskilt de unga och barnens situation 
vilket vi anser vara bra. Dock fattas en beskrivning över de äldre invånarna i 
kommunen, vilka ofta har en sämre hälsostatus än genomsnittsinvånaren. 
Dessutom råder ofta en stor ensamhet vilket i sin tur kan leda till ohälsa. Vi 
anser därför att mer kraft och fokus på de äldre kommuninvånarnas 
hälsosituation bör ingå i programmet. 

 

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 

§ 193 Skärpta straff för knivbrott - remiss 

Kommunstyrelsens beslut  
 

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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 62, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommun tillstyrker förslagen till lagändringar i promemorian. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 62 
Promemoria, Skärpta straff för knivbrott 
Missiv, daterat 2021-05-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Svalövs kommun tillstyrker förslagen till lagändringar i 
promemorian. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Justitiedepartementet (se missiv) (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH) 
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Dnr 74-2021 

§ 194 Granskning av samverkan kring barn och unga 
med behov av samordnade insatser, Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ordförandes skrivelse antas som kommunstyrelsens egen och 
överlämnas till revisionen.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande granskningsrapport, yttranden från bildningsnämnden, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsens skrivelse noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit till Helseplan Consulting Group AB 
att genomföra en granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 
samordnare insatser. Syftet med granskningen är att bedöma om det finns en 
ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamma regelverk.  

Nu aktuell rapport omfattar Svalövs kommun och granskningen avser 
bildningsnämnd, socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. Rapportens 
sammanfattande bedömning är att det till viss del finns en ändamålsenlig 
samverkan mellan Region Skåne och Svalövs kommun kring barn och unga 
med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och gemensamma 
regelverk. 

Socialnämnden fattade 2021-04-22, § 59, följande beslut: 1) Förvaltningens 
yttrande, daterat 2021-03-31, antas som socialnämndens eget och överlämnas 
till revisionen samt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Bildningsnämnden fattade 2021-05-18, § 47, följande beslut: 1) 
Granskningsrapporten noteras med tillägg. 2) Svaret som Sektor utbildning 
skrivit gällande revisorernas rekommendationer godtas. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-05-20, § 45, följande beslut: 1) 
Förvaltningens yttrande, daterat 2021-05-10, antas som vård- och 
omsorgsnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Revisionsrapporten syftar till att granska både intern och extern samordning 
kring barn och unga med behov av samordnare insatser. Trots att ansvaret för 
samordning faller inom kommunstyrelsens ansvarsområde, har styrelsen inte 
givits möjlighet att medverka i granskningen eller ombetts yttra sig över 
rapporten. Därav har ordförande valt att bemöta revisionsrapporten i en särskild 
skrivelse 
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Beslutsunderlag 

Ordförandes skrivelse, 2021-08-12 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-05-20, § 45, med yttrande 
Bildningsnämndens protokoll 2021-05-18, § 47, med yttrande 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26, § 69  
Socialnämndens protokoll 2021-04-22, § 59, med yttrande 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 68 
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser, februari 2021 (sammanställning) 
Missiv för granskningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Ordförandes skrivelse antas som 
kommunstyrelsens egen och överlämnas till revisionen.  

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunfullmäktige: 
Föreliggande granskningsrapport, yttranden från bildningsnämnden, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsens 
skrivelse noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, CCAN, SARA, SAMA, RNWF) 
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Dnr KS 240-2021, BIN 510-2020 

§ 195 Beslut om ersättningsnivåer för 
Naturbruksprogrammet hösten 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Ersättningsnivåer för Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för 
hösten 2021 beslutas enligt tabell i denna skrivelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat om förändringar gällande Naturbruksprogrammet med 
start åk 1 hösten 2021. Förändringarna innebär att en ny inriktning, naturturism, 
skapas med ett nytt ämne, naturturism, och att inriktningen djur delas i 
inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter också 
namn till skogsbruk. 

Aktuella förändringar innebär att ersättningsnivåer måste fastställas för hösten 
gällande de nya inriktningarna. Skol- och fritidsförvaltningens förslag ser ut som 

följer: 

 
Naturbruksprogrammet – Djurvård Tidigare fastställt pris avseende 

djurvård, intern peng 203 667 kr, 
bidrag till fristående 222 210 kr, 
interkommunal ersättning 211 492 kr, 
gäller 

Naturbruksprogrammet – Naturturism Riksprislistan tillämpas 
Naturbruksprogrammet – Hästhållning Riksprislistan tillämpas 
Naturbruksprogrammet – Skogsbruk Riksprislistan tillämpas 
Naturbruksprogrammet – Trädgård Riksprislistan tillämpas 
 
För inriktningarna lantbruk, djur och skog görs inga förändringar och tidigare 
fattat beslut gäller.   

Bildningsnämnden föreslog 2021-06-22, § 61, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ersättningsnivåer för 
Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för hösten 2021 beslutas enligt 
tabell i denna skrivelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-14 
Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom gymnasieskolan år 2021, § 109 2020-11-12 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Ersättningsnivåer för 
Naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan för hösten 2021 beslutas enligt 
tabell i denna skrivelse. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MSIN, KAAT, RNWF) 
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Dnr KS 241-2021, BIN 314-2021 

§ 196 Kontantbidrag samt tilläggsbidrag för 
gymnasieelever 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är skyldig att bekosta elever i gymnasieskolans dagliga resor 
mellan folkbokföringsadress och skola, om färdvägen är minst sex kilometer. 

Vid en efterforskning av tidigare beslut kring kontantbidrag och tilläggsbidrag 
konstateras att ett sådant beslut inte tagits. Vi vet dock att dessa utbetalningar 
gjorts sedan våren 2006, eventuellt sedan längre tillbaka. Nuvarande nivå för 
kontantbidrag samt tilläggsbidrag har betalats ut sedan höstterminen 2017. Det 
bidrag Svalövs kommun ger till eleverna motsvarar inte elevernas kostnader för 
resor mellan folkbokföringsadress och skola. Vi ser även i en jämförelse med 
övriga kommuner i Familjen Helsingborg att Svalövs kommun ligger relativt lågt. 

Därför föreslås Bildningsnämnden ta beslut om att öka kontantbidraget till 
elever där kollektivtrafik saknas, där färdvägen är minst 13 kilometer enkel resa 
från folkbokföringsadressen till skolan, till 1000 kr per månad och öka 
tilläggsbidraget till elever som har minst sex kilometer från 
folkbokföringsadressen till närmsta hållplats till 300 kr per månad. 

Bildningsnämnden fattade 2021-06-22, § 241, följande beslut: 1) Kontantbidrag 
till elever där kollektivtrafik saknas och färdvägen är minst 13 km enkel resa 
från folkbokföringsadressen till skolan beslutas till 1000 kr per månad. Bidraget 
betalas ut fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. En 
förutsättning för bidraget är att eleven har rätt till studiehjälp enligt 
studiestödslagen. 2) Tilläggsbidrag till elever med minst 6 km från 
folkbokföringsadressen till närmsta hållplats för kollektivtrafik beslutas till 300 kr 
per månad. Bidraget betalas ut fyra månader på höstterminen och fem månader 
på vårterminen. En förutsättning för bidraget är att eleven har rätt till studiehjälp 
enligt studiestödslagen. 3) Kommunstyrelsen och revisionen informeras om det 
förhållande att bidrag betalats ut sedan 2006, eventuellt längre. Något politiskt 
beslut har dock inte kunnat återfinnas. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2021-06-22, § 62 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): Informationen noteras. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HSDT, MSIN, KAAT, RNWF) 
 

Ajournering: kl. 17.00 – 17.01. 

Ajournering: kl. 17:05 – 17:15 
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Dnr KS 106-2011, SBN 529-2019 

§ 197 Antagande av Översiktsplan Svalövs kommun 2021 

Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterad den 1 juni 2021, antas. 

Reservation 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.  

Deltar ej 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i 
beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. I översiktsplanen ska kommunen ange inriktningen 
för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt ge vägledning för 
beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-27, § 110, att kommunförvaltningen 
uppdras att inleda en översyn av översiktsplan 2007. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 att ställa ut Översiktsplan för Svalövs 
kommun 2016, med utblick mot 2030 på samråd. Under samrådet inkom 
många yttranden, varav några krävde en omfattande bearbetning av 
planförslaget. Arbetet med översiktsplanen avstannade under 2015. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-26 att 1) Aktivitetsplanen för 
arbetet med att ta fram en aktuell översiktsplan för Svalövs kommun godkänns, 
och att 2) En styrgrupp bestående av nämndens ordinarie ledamöter inrättas. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 att gällande översiktsplan, antagen 
2007-05-28, inte är aktuell, och att samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta 
fram förslag till ny översiktsplan, i enlighet med av nämnden antagen 
aktivitetsplan, för antagande senast december 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 175, att revidera aktivitetsplan för 
färdigställande av översiktsplanen. Enligt beslutet ska ny översiktsplan antas 
senast i juni 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17, § 187, att förslag till 
Översiktsplan Svalövs kommun 2021 med Miljökonsekvensbeskrivning ställs ut 
för granskning. 

Översiktsplan Svalövs kommun 2021 ställdes ut för granskning under två 
månader, från den 15 januari till den 15 mars 2021. Granskningen kungjordes 
på kommunens anslagstavla, i Skånska dagbladet och i Lokaltidningen. 32 
yttranden inkom under granskningstiden. Samtliga remissyttranden har 
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sammanställts och kommenteras i ett särskilt utlåtande. Planförslaget har 
bearbetats utifrån de åtgärder som framgår av utlåtandet.  

Miljökonsekvensbeskrivning har efter granskning brutits ut ur 
översiktsplanedokumentet och presenteras inför antagande som enskilt 
dokument. Miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett beslutsunderlag vid 
antagande av översiktsplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-06-16, § 132, följande beslut: 1) 
Särskilt utlåtande, daterat den 1 juni 2021, godkänns. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Översiktsplan Svalövs kommun 
2021, daterad den 1 juni 2021, antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 132 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-01  
Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterad 2021-06-01 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-06-01 
Särskilt utlåtande, daterat 2021-06-01 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 55, med yttrande 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-12-17 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 187 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 175 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-08-27, § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Aase Jönsson (KD): 
Översiktsplan Svalövs kommun 2021, daterad den 1 juni 2021, antas. 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Yrkar avslag på: (Sid 98, sista 
rubriken:)  

”och att förutsättningar för ny rangerbangård i kommunen utreds och kartläggs.” 
Samt avslag på de två sista meningarna i samma stycke. 

Bifall i övrigt. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget, undantaget sista stycket på sidan 98, och finner 
att kommunstyrelsen antar detta.  

Därefter prövar ordförande Marie Irbladhs m.fl. förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, TSVA, CELG, ELPN, SARA) 
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Dnr KS 357-2020, SBN 700-2020 

§ 198 Antagande av renhållningsordning för Svalövs 
kommun och Landskrona stad 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till renhållningsordning för Svalövs kommun, daterad 2 juni 
2021, antas och börjar gälla från och med den 1 oktober 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Av Miljöbalken (1998:808) framgår att för varje kommun skall finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan. En renhållningsordning skall, efter 
bemyndigande av regeringen, antas av kommunfullmäktige. Landskrona-
Svalövs Renhållnings AB (LSR) har tillsammans med miljöförvaltningen i 
Landskrona stad och samhällsbyggnadsförvaltningen i Svalövs kommun tagit 
fram ett förslag på renhållningsordning. Renhållningsordningen består av 
avfallsplan med bilagor samt renhållningsföreskrifter med bilagor. Förslaget har 
genomgått samråds- och granskningsprocess i enlighet med 15 kap 42 § 
Miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-06-16, § 123, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till 
renhållningsordning för Svalövs kommun, daterad 2 juni 2021, antas och börjar 
gälla från och med den 1 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 
Renhållningsföreskrifter 
Avfallsplan huvuddokument 
Bilaga 1 Handlingsplan 
Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 
Bilaga 3 Uppföljning av avfallsplan 
Bilaga 4 Framtidsprognos 
Bilaga 5 Nedlagda deponier 
Bilaga 6 Miljöbedömning 
Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsen 
Bilaga 8 Samrådredogörelse  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Förslag till renhållningsordning för Svalövs kommun, 
daterad 2 juni 2021, antas och börjar gälla från och med den 1 oktober 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  
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Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållning AB 
Landskrona stad 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 158-2021, SBN 498-2020 

§ 199 Internremiss Svalövs kommuns Energi- och 
klimatplan 2021-2030, del I 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge yttrande för 
kommunstyrelsens räkning. 

Reservation  

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

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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 60, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge yttrande för 
kommunstyrelsens räkning. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 60 
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 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge 
yttrande för kommunstyrelsens räkning. 

Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Teddy Nilssons yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons föreslag till beslut.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 285-2021, MN 32-2021 

§ 200 Förändrad reglering rörande beslut om 
eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO)  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Myndighetsnämndens reglemente § 6 kompletteras med punkten 
”beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO)”. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om eldningsförbud är av sådan art att det tillfaller kommunfullmäktige 
men med möjlighet att delegera till nämnd. Enligt myndighetsnämndens 
reglemente ansvarar nämnden för tillsyn inom ramen för Lagen (2003: om 
skydd mot olyckor). För att förtydliga att nämnden har ansvar för beslut om 
eldningsförbud föreslås kommunfullmäktige att komplettera reglementet.  

Beslut om eldningsförbud har genom myndighetsnämndens delegationsordning 
varit delegerat till Räddningschef i beredskap. Det har dock kommit till 
förvaltningens kännedom att det inte är lämpligt att delegera denna typ av 
beslut till en tjänsteperson utan det är ett beslut förbehållet nämnden. Därför 
föreslås denna punkt i delegationsordningen utgå. Vid brådskande fall där 
nämnden inte har möjlighet att sammanträda kommer ordförande kunna fatta 
beslutet som ett brådskande ordförandebeslut i enlighet med delegations-
ordning och lag. 

Myndighetsnämnden fattade 2021-07-19, § 77, följande beslut: 1) Punkt 4 
under rubriken Räddningstjänsten i myndighetsnämndens delegationsordning, 
angående Förbud helt eller delvis mot eldning utomhus enligt 2 kap 7 § FSO 
samt liknande förebyggande åtgärder mot brand enligt nämndens vidare 
föreskrifter, utgår. 2) Förändringen träder i kraft när och i det fall 
kommunfullmäktige fattat beslut om föreslagen komplettering av nämndens 
reglemente. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Myndighetsnämndens reglemente § 6 kompletteras med 
punkten ”beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO)”. 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämndens protokoll 2021-07-19, § 77 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Myndighetsnämndens reglemente § 6 kompletteras med 
punkten ”beslut om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor (FSO)”. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Myndighetsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, MAN, LELE, MAN) 
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Dnr KS 260-2021,SBN 486-2021 

§ 201 Finansiering av ny tjänst för åtgärdssamordning - 
Saxån-Braåns vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

I Saxån-Braåns vattenråd pågår ett mycket aktivt åtgärdsarbete med sju projekt 
som genomförs endast under 2021, och ytterligare 25 projekt ligger i 
planeringsfas. Detta arbete har möjliggjorts av vattenrådets åtgärdssamordnare 
som finansierats genom ett statligt LEVA-bidrag från Havs- och 
vattenmyndigheten. Vid årsskiftet 2021/2022 tar LEVA-projektet slut och 
därmed försvinner finansieringen. För att kunna fortsätta det arbete som 
påbörjats och bedrivits med stort genomslag och hög utdelning krävs en 
långsiktighet. För att åstadkomma det behövs en stabil grundfinansiering som, 
när det är möjligt, kan växlas upp med statliga medel.  

Vattenrådets styrelse förslår att kommunernas finansiering av vattenrådets 
verksamhet höjs med 50 000 kronor som ska användas till en tjänst som 
åtgärdssamordnare. Dessa medel utgör i sig själv en möjlighet till en permanent 
deltidsanställning för en åtgärdssamordnare men ambitionen är att växla upp 
dessa kommunala medel med statligt stöd för att få till en åtgärdssamordnare 
som arbetar på heltid. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i vattenrådets 
styrelses förslag och betonar vikten av att det arbete som påbörjats får pågå så 
länge som samarbetsavtalet mellan kommunerna sträcker sig. Samarbets-
avtalet sträcker sig fram till 2027 med möjlighet till förlängning. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-06-16, § 125, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Finansiering av tjänst 
för åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd med 50 000 kronor per år 
tillstyrks under förutsättning att även övriga kommuner bidrar till finansieringen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 125 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Protokoll styrelsen Saxån-Braåns vattenråd 2021-05-06 

Samarbetsavtal för Saxån-Braåns vattenråd  

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, SARA) 
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Dnr 717-2013 

§ 202 Utseende av säkerhetsskyddschef samt 
säkerhetsprövning av personal 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 68, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 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. 

I samband med kontakter med Länsstyrelsen i Skåne län, har konstaterats 
behov av säkerhetsprövad personal inom lovgivningen. Av detta skäl föreslås 
nu också bygglovschefen omfattas av säkerhetsprövning. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 68 
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) 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH, EOL, LIBL) 
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Dnr 255-2021 

§ 203 Utseende av signalskyddschef och biträdande 
signalskyddschef 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 69, fatta följande beslut: 1) 
Kommunchefen bemyndigas att förordna signalskyddschef och biträdande 
signalskyddschef för Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 69 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-02 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH) 
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Dnr 22-2020 

§ 204 Utredningsuppdrag gällande Samordnad 
varudistribution (samlastningscentral) 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

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 19-
2017). 

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. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 64, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Mot bakgrund av genomförd 
utredning inrättas f n inte någon central för samordnad varudistribution. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 64 
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 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, BAPN) 
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Dnr 96-2019 

§ 205 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss) 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

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 2021-01-
01, 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. 

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.” 

Arbetsutskottet fattade 2021-07-20, § 71, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens 
ordförandes yttrande antas. 
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Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, 
anses motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-29, § 71 
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 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr KS 195-2019 

§ 206 Motion, Flexibel arbetstid för anställda inom 
förskolan 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2019-11-11 med motionen 
”Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan”. 

I motionen yrkar Centerpartiet på följande: 

 Att kommunen utreder förutsättningarna att införa flexibel arbetstid för 
anställda inom förskolan. 

 Vid positiva svar i utredningen, är målsättningen att införa det under 
höstterminen 2020. 

Motionen överlämnades 2019-12-04 till bildningsnämnden samt 
kommunstyrelsens personalutskott för behandling.  

Bildningsnämnden fattade 2020-11-12, § 117, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-11-02, antas som bildningsnämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionens första yrkande bifalls, med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02. 2) Motionens andra yrkande 
avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02. 

Personalutskottet föreslog 2021-03-02, § 8, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen bifalls avseende punkt 1 
med tillägget att utredningen ska omfatta kommunens samtliga verksamheter. 
2) Motionen avslås avseende punkt 2. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-03-02, § 8 
Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, §117 
Yttrande, daterat 2021-02-25 
Remittering av motion, daterad 2019-12-04 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C), inkommen 2019-11-11 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (RNWF) 
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Dnr 40-2021 

§ 207 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

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 416-
2008). 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. 

Arbetsutskottet fattade 2021-07-20, § 72, följande beslut: 2) Kommunstyrelsens 
ordförandes yttrande antas. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 72 
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 

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



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(56) 
Sammanträdesdatum 

2021-08-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 414-2020 

§ 208 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2021-05-29 – 07-28 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
08-16 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 312-2021 

§ 209 Initiativärende, Efterarbetet BT kemi efter 
slutsanering 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende rörande efterarbetet 
BT kemi efter slutsanering.  

Socialdemokraterna yrkar på följande:  

 Att väcka frågan om hur efterarbetet efter slutsanering av BT Kemi skall 
hanteras. 

 Att det skapas bred förankring kring ett framtida efterarbete i samråd 
med kommuninvånarna, eleverna på Parkskolan och tidigare Styrelse 
för BT kemi slutsanering. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, inkom 2021-08-09 

 

Protokollet ska skickas till: 
Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S) 
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, LELE)  
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Dnr KS 315-2021 

§ 210 Förordnande av sektorschef vård- och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Cecilia M Andersson är tillförordnad vård- och omsorgschef från och 
med den 23 augusti 2021 till som längst den 30 april 2022.  

2. För den period som Cecilia M Andersson är tillförordnad vård- och 
omsorgschef utgår ett lönetillägg om 7 500 kronor i månaden, med start 
den 23 augusti 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen föreslås tillförordna Cecilia M Andersson till vård- och 
omsorgschef, från och med den 23 augusti 2021 till som längst den 30 april 
2022. 

Då detta innebär ett utökat ansvar och arbetsbelastning för den aktuella 
perioden, föreslås ett lönetillägg om 7 500 kronor i månaden, med start den 23 
augusti 2021. 

Kommunchef har tidigare fattat ett delegationsbeslut, avseende tillförordnandet 
av Cecilia M Andersson till vård- och omsorgschef från den 16 juni 2021 till och 
med den 30 september 2021. Då kommunchef endast kan fatta 
delegationsbeslut om att tillförordna sektorchef i upp till 6 månader överlämnas 
ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunchef har beslutat att det tidigare delegationsbeslutet avseende Cecilia 
M Anderssons förordnade, fattat den 16 juni 2021, upphör att gälla den 23 
augusti 2021. Delegationsbeslutet upphävs för att möjliggöra för 
kommunstyrelsen att fatta harmoniserande beslut om förordnade över 6 
månader och lönetillägg.   

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-08-13 
Delegationsbeslut, fattat 2021-08-12 
Delegationsbeslut, fattat 2021-06-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Cecilia M Andersson är 
tillförordnad vård- och omsorgschef från och med den 23 augusti 2021 till som 
längst den 30 april 2022. 2) För den period som Cecilia M Andersson är 
tillförordnad vård- och omsorgschef utgår ett lönetillägg om 7 500 kronor i 
månaden, med start den 23 augusti 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
HR-chef 
Kommunchef 
Socialchef 
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Dnr KS 149-2020 

§ 211 Uppdrag om äskande av medel för att genomföra 
folkomröstning 2021 

Kommunstyrelsens beslut   

1. Valnämnden uppdras att inkomma med äskande om medel för 
genomförandet av folkomröstning under 2021.  

2. Valnämndens äskande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 
3 september 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2021, § 162 beslut om nytt datum för 
genomförande av tidigare beslutad folkomröstning.  

Till skillnad från val, belastar kostnaden för en folkomröstning enbart 
kommunen. Det innebär att det inte kommer att betalas ut något statsbidrag.  

Valmyndigheten debiterar även kommunen för den tid som tas i anspråk för att 
produceraröstlängd m.m., kostnader för kompletterandebeställning av övrigt 
valmaterial samt att produktionen och distributionen av allt röstningsmaterial 
bekostas av kommunen själv. 

Då tidigare beslutat budget för genomförande av folkomröstning inte kan nyttjas 
med anledning av nytt budgetår, föreslås valnämnden få i uppdrag att inkomma 
med äskande om medel för genomförandet av folkomröstning under 2021.  

Äskandet föreslås vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 september 
2021, för vidare beredning av kommunstyrelsen inför beslut vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 162 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Valnämnden uppdras att inkomma med äskande om 
medel för genomförandet av folkomröstning under 2021. 2) Valnämndens 
äskande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 september 2021.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden  
Administrativchef 
Enhetschef kansli  
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Bilaga 1 – skriftlig reservation § 185 

Marie Irbladh (C): ”Den ekonomiska uppföljningen av nämndernas utfall är 
otillfredsställande. Det behövs en återgång till månadsvis presentation av 
uppföljning i nämnderna. Det blir annars svårt för nämnderna att ta ansvar när 
de inte varje månad får en ordentlig ekonomisk redovisning. Om detta hade 
skett anser vi att risken för det som inträffat i VoO-nämnden hade varit mindre.” 

 


