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Dnr - 

§ 127 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson och utvecklingschef Hanna Åstrand 
informerar om status vad gäller mottagandet av skyddsökande från 
Ukraina. Etableringen i Teckomatorps sporthall avvecklas inom kort. Ny 
etablering i f d barnboendet på Ängslyckan (Dnr 118-2022). 

b) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson och kommunchef Stefan 
Larsson informerar om Söderåsens miljöförbund och utträdesärendet 
(Dnr 194-2020). 

c) Ekonomichef Jane Bergman informerar om prel befolkningsstatistik per 
2022-02-28 (Dnr 139-2022). 

d) Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 51 - Kostpolicy 
med tillhörande måltidsriktlinjer för perioden 2023 – 2028 (Dnr 189-
2022). 

e) Söderåsens miljöförbund - § 15 - Förslag om utredning av 
efterdebitering av miljöbalkstillsynen, protokollsutdrag sammanträde 
220322, Dnr 2022.967, Rättviksmodellen (Dnr 193-2022). 

f) Söderåsens miljöförbund - § 17, Beslut att upphöra med utförande av 
miljöstrategiskt uppdrag, protokollsutdrag (Dnr 65-2022). 

g) Söderåsens miljöförbund - § 18, Rapport - NKl-resultat 2021, 
protokollsutdrag (Dnr 65-2022). 

h) Ordförandebeslut, Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), 
Redovisning av ej besvarade motioner (KS 163-2022). 

i) Ordförandebeslut, Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag 
2022 (KS 164-2022). 

j) Ordförandebeslut, Åtgärder med anledning av situationen i Ukraina – 
tillfälliga bostäder Teckomatorp 7:56 – 58 (Dnr 118-2022). 

k) SKR Cirkulär 22:02, Avtal om utbyte av personuppgifter, 22:03, 
Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser, 22:04, 
Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-
KR), 22:06, Budgetförutsättningar för åren 2022–2025, 22:07, Ändringar 
i skollagen 1 juli 2021, 22:08, Ändringar och tillägg i 
Huvudöverenskommelse om lön m.m., 22:10, Överenskommelse om 
Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01, 22:11, 
Studentmedarbetaravtalet, 22:12, Ändringar i LAS och Allmänna 
bestämmelser den 1 oktober 2022, 22:14, 2022 års ekonomiska 
vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2022, 22:15: 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(70) 
Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 samt 22:16, 
Huvudöverenskommelse HÖK 22 med OFR:s förbundsområde Hälso- 
och sjukvård (Dnr 1-2022). 

l) Kommunchef Stefan Larsson informerar om överenskommelse med 
hittillsvarande utbildningschef Hans Dahlquist om anställningens 
upphörande (Dnr 243-2022). 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 128 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2022-05-03 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB den 5 april 2022 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder den 24 mars 2022 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder den 1 april 2022 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder den 21 april 2022 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB den 7 april 2022 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB den 7 april 2022 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Energi AB den 6 april 2022 
[sekretessmarkerad kopia] 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Utveckling AB den 29 mars 2022 
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktionsmöte 2022-03-22 
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunktens direktionsmöte 2022-01-25 
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunktens direktionsmöte 2022-03-22 
FINSAM protokoll styrelsemöte 2022-04-01 

 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 497-2021 

§ 129 Avsägelser och val  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Till ny representant i Lilla Bäljaneå och Hästbäckens 
vattenavledningsföretag, efter plan- och exploateringschef Elin Persson, 
som avsagt sig uppdraget, utses mark- och exploateringsingenjör 
Mathias Kopka för tiden fram till 2022-12-31. 

2. Till ersättare för representant i Lilla Bäljaneå och Hästbäckens 
vattenavledningsföretag, utses miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg 
för tiden fram till 2022-12-31. 

3. Till representant i Gissleberga-Teckomatorp dikningsföretag år 2005 
utses mark- och exploateringsingenjör Mathias Kopka för tiden fram till 
2022-12-31. 

4. Till ersättare för representant i Gissleberga-Teckomatorp 
dikningsföretag år 2005, utses miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg 
för tiden fram till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och exploateringschef Elin Persson har i skrivelse daterad 2022-04-27 
avsagt sig uppdraget som representant i Lilla Bäljaneå och Hästbäckens 
vattenavledningsföretag. 

Det har konstaterats att det inte valts representant i Gissleberga-Teckomatorp 
dikningsföretag år 2005. Det föreslås därför göras nu. 

Beslutsunderlag  

Avsägelse från plan- och exploateringschef Elin Persson gällande uppdrag som 
representant i Lilla Bäljaneå och Hästbäckens vattenavledningsföretag, daterad 
2022-04-27 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr KS 137-2020 

§ 130 Partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Centerpartiet beviljas partistöd med 73 274 kr. 

2. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 628 kr.  

3. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 118 920 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".  

Centerpartiets, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas respektive 
ansökan om partistöd är komplett.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-05-03, § 25, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Centerpartiet beviljas partistöd med 
73 274 kr. 2) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 628 kr. 3) 
Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 118 920 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 25 
Ansökan om partistöd 2022 från Sverigedemokraterna, inkommen 2022-04-19 
Ansökan om partistöd 2022 från Centerpartiet, inkommen 2022-04-10 
Ansökan om partistöd 2022 från Kristdemokraterna inkommen 2022-03-20 
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Centerpartiet beviljas partistöd med 73 274 kr. 2) 
Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 628 kr. 3) Sverigedemokraterna 
beviljas partistöd med 118 920 kr. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(70) 
Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 60-2022 

§ 131 Årsredovisning 2021 - Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  

2. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för 2021 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Kommunalförbundet Medelpunkten för år 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamöter och 
ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 2) 
Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för 2021 godkänns. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

P g a jäv deltar inte Anna Berg von Linde (M) i behandlingen av ärendet. 

 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Bjuvs kommun 
Båstads kommun 
Helsingborgs kommun 
Höganäs kommun 
Klippans kommun 
Landskrona kommun 
Perstorps kommun 
Åstorps kommun 
Ängelholms kommun 
Åstorps kommun 
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Dnr KS 59-2022 

§ 132 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet 
FINSAM Landskrona-Svalöv 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.  

2. Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalövs årsredovisning för 
2021 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årsredovisning för Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-
Svalövs årsredovisning för år 2021. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalöv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamöter och 
ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 2) 
Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalövs årsredovisning för 2021 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

Jäv  

P g a jäv deltar inte Aase Jönsson (KD) och Krister Olsson (S) i behandlingen 
av detta ärende. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalöv 
Landskrona stad 
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Dnr KS 56-2022 

§ 133 Årsredovisning 2021 - Adda AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för Adda AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Adda AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Det noteras att stämman avhålls 2021-05-18. Utskick av handlingar sker ca två 
veckor före. Av denna anledning får kommunstyrelsen fatta beslut om 
instruktion till ombudet.  

Svalövs Kommunhus AB fattade 2022-04-05, § 36, följande beslut: 1. Då 
årsredovisningen vid tiden för sammanträdet ej är styrelsen tillhanda behandlas 
ärendet vid nästkommande möte. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-04-25, § 70, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna instruktion till ombudet.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 Adda AB med tillhörande handlingar 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-04-25, § 70 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 97 
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 36 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2) 
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att 
styrelsen och VD för Adda AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Adda AB:s 
årsredovisning för år 2021 noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
Adda AB (f d SKL Kommentus AB) 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA) 
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Dnr KS 57-2022 

§ 134 Årsredovisning 2021 - Inera AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Inera ABs årsredovisning för år 2021 noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årsredovisning för år 2021 för Inera AB Det noteras att stämman 
kommer att avhållas 2022-06-16. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021 för Inera AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Inera ABs 
årsredovisning för år 2021 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att 
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Inera AB 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA) 
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Dnr KS 757-2013 

§ 135 Attestreglemente (F d Reglemente för kontroll av 
ekonomiska transaktioner) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande förslag till Attestreglemente antas att gälla fr o m 2022-06-
01. 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 115, gällande Reglemente 
för kontroll av ekonomiska transaktioner upphävs per 2022-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2013-09-23, § 115, ett reglemente för ekonomiska 
transaktioner. Mot bakgrund av att det förflutit ett antal år sedan dess, och mot 
bakgrund av vunna erfarenheter, finns det anledning att se över reglementet. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-11-15, § 284, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att ta fram förslag till reviderat Reglemente för ekonomiska 
transaktioner, att föreligga senast vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 
2022. 

Kommunstyrelsens ordförande fattade 2022-03-08 följande beslut: Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut 2021-11-15, § 284, ska förvaltningens förslag till 
Reglemente för ekonomiska transaktioner föreligga senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i maj 2022. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Attestreglemente 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 284 
Reglemente för ekonomiska transaktioner 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-23, § 115 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande 
förslag till Attestreglemente antas att gälla fr o m 2022-06-01. 2) 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-23, § 115, gällande Reglemente för 
kontroll av ekonomiska transaktioner upphävs per 2022-05-31. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr KS 146-2021 

§ 136 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegationsordning, bl a 
mot bakgrund av förslaget till nytt attestreglemente 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 261 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ärendet behandlas vid nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Digitaliserings- och IT-chef 
Enhetschef kansli 
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Dnr KS 246-2018 

§ 137 Beslut om firmateckning samt rätt att 
underteckna skuld- och borgensförbindelser 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

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

3. Besluten gäller från och med 2022-05-17.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2020-02-10, § 32, följande beslut: 1) Viktiga 
handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall å 
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens förste vice 
ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs kontrasigneras handlingen av den 
tjänsteperson som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens ordförande Teddy 
Nilsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd 
bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av ekonomichef Jane Bergman, 
ekonom Annika Andersson, kommunchef Stefan Larsson eller administrativ 
chef Michael Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och 
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar 
om upptagande av lån respektive tecknande av borgen. 3) Besluten gäller från 
och med 2020-02-11.  

Kommunstyrelsen fattade 2022-04-11, § 120, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 120 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 32 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 254 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 150 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 56 
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Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 141 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 215 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen 
ekonomiskt, skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Berg von Linde in. Då så krävs 
kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet. 2) 
Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens förste 
vice ordförande Anna Berg von Linde bemyndigas att, var för sig med 
kontrasignation av ekonomichef Jane Bergman, ekonom Annika Andersson, 
kommunchef Stefan Larsson eller administrativ chef Michael Andersson å 
kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån 
respektive tecknande av borgen. 3) Besluten gäller från och med 2022-05-17. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda och tjänstepersoner 
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Dnr KS 54-2021, SKHAB 14-2021 

§ 138 Revidering av ägardirektiv - LSR Landskrona-
Svalövs Renhållnings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun har inget att erinra mot föreslagna förändringar i 
ägardirektiv till LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB. 

Sammanfattning av ärendet 

I LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB ligger förslag till nya ägardirektiv 
för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB. Svalövs Kommunhus AB har 
möjlighet att yttra sig över förslaget.  

Styrelsen för Svalövs Kommunhus AB fattade 2021-02-23, § 25, följande 
beslut: 1) Styrelsen har inget att erinra och ställer sig bakom föreslag till nya 
ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-03-08, § 41, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Förslaget till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs 
Renhållnings AB antas. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-03-22, § 40, följande beslut: Förslaget till nya 
ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB antas. 

Nu föreligger förslag till ytterligare reviderade ägardirektiv. Svalövs Kommunhus 
AB fattade 2022-03-08, § 15, följande beslut: Styrelsen noterar förändringarna i 
ägardirektiven och har inget att erinra.  

Kommunstyrelsen föreslog 2022-03-14, § 65, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Svalövs kommun har inget att erinra mot föreslagna 
förändringar i ägardirektiv till LRS Landskrona Svalöv Renhållnings AB. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-03-28, § 48, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras med följande motiveringar: 1) Vi vill se en risk- och 
konsekvensanalys med anledning av att utdelningen skall öka från 25 – 40 % till 
70 %? 2) Vad är anledningen att undanhålla allmänhet, företag, skolor och 
bostadsbolag m.fl. om miljöfrågor relaterade till avfallsområdet, kommunernas 
avfallsplaner och bolagets egen verksamhet? 3) Varför tar man bort att 
tillhandahålla optimala lösningar för kretsloppsanpassad avfallshantering? 4) 
Vad innebär respektive affärsområde ska vid varje rapporteringstillfälle 
särredovisas i enlighet med fastställd mall för koncernrapportering?. 

Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson redogjorde muntligen för svar på 
frågeställningarna från VD Ola Nilsson, Landskrona stadshus AB. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-03-28, § 48 
Förändringar av Ägardirektiv för LSR AB, daterad 2022-03-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 65 
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-03-08, § 15 
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Förslag till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 40 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 41 
Svalövs Kommunhus ABs protokoll 2021-02-23, § 25 
Förslag till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun har inget att erinra mot föreslagna 
förändringar i ägardirektiv till LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Annelie Johnsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Annelie Persson (S) 
och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Landskrona stad 
Landskrona Stadshus AB 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, LAMN) 
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Dnr KS 185-2022 

§ 139 Kommuninvest – Borgensförbindelse 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Svalövs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 
maj 2013 (Borgensförbindelsen), vari Svalövs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Svalövs kommun genom att företa samtliga nödvändiga 
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelse i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer.  

2. Svalövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Svalövs 
kommun den 21 maj 2013, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Svalövs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Svalövs 
kommun den 21 maj 2013, vari Svalövs kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, 
alltjämt gäller. 

4. Ekonomichef Jane Bergman och kommunstyrelsens ordförande Teddy 
Nilsson utses att för Svalövs kommuns räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Svalövs kommun 
utfärdade sin borgensförbindelse den 21 maj 2013. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Svalövs kommun undertecknade Regressavtalet den 21 maj 2013 och 
Garantiavtalet den 21 maj 2013. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter 
tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan 
angivits för borgensförbindelsen. 
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Arbetsutskottet föreslog 2022-05-03, § 18, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Att Svalövs kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 21 maj 2013 (Borgensförbindelsen), vari 
Svalövs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Svalövs kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelse i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 2) Att Svalövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Svalövs kommun den 21 maj 2013, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 3) Att Svalövs kommun bekräftar att 
garantiavtalet undertecknat av Svalövs kommun den 21 maj 2013, vari Svalövs 
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller. 4) Att utse Ekonomichef Jane Bergman och 
Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson att för Svalövs kommuns räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 18 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-12 
Följebrev, borgensförbindelse mm, daterat 2022-03-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Lindes (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs 
kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 21 maj 2013 
(Borgensförbindelsen), vari Svalövs kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Svalövs 
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelse i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 2) Svalövs kommun 
bekräftar att regressavtalet undertecknat av Svalövs kommun den 21 maj 2013, 
vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 3) Svalövs 
kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Svalövs kommun den 21 
maj 2013, vari Svalövs kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 4) 
Ekonomichef Jane Bergman och kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson 
utses att för Svalövs kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Anna Berg von Lindes yrkanden, och finner 
att kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommuninvest i Sverige AB  
Kommunchef 
Ekonomichef 
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Dnr KS 183-2022, SBN 96-2022 

§ 140 Hyreskontrakt för Kommunhuset, Svalöv 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till nytt lokalhyreskontraktet för kommunhuset, reviderat den 24 
februari 2022, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Befintligt hyreskontrakt för kommunhuset har blivit oöverskådligt pga. flera 
tilläggsavtal. Svalövs Samhällslokaler AB har tagit fram ett uppdaterat 
hyresavtal för Kommunhuset att gälla from 2022-01-01. Kommunstyrelsen 
föreslås besluta att godkänna hyreskontraktet. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 42, följande beslut: 1) 
Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas att underteckna lokalhyreskontraktet 
inkluderat bilagor samt eventuellt övriga handlingar i ärendet förutsatt att 
kommunstyrelsen godkänner desamma. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Förslag till 
nytt lokalhyreskontraktet för kommunhuset, reviderat den 24 februari 2022, 
godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef tillika VD i 
Svalövs Samhällslokaler AB Mats Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 42 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-14 
Lokalhyreskontrakt nr 131-102-01-1601 mellan Svalövs kommun som 
hyresgäst och Svalövs Samhällslokaler AB som hyresvärd, reviderat 2022-02-
24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD) och Anna Berg 
von Linde (M): 1) Förslag till nytt lokalhyreskontraktet för kommunhuset, 
reviderat den 24 februari 2022, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, UALG) 
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Dnr KS 398-2016, SBN 589-2021 

§ 141 Revidering av strategiskt lokalförsörjningsprogram 
för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032 för Svalövs kommun, daterad den 3 
mars 2022, godkänns som planeringsunderlag för att säkerställa 
kommunens lokalanskaffningsbehov. 

2. Skrivningarna på sid 32), 33), 41) och 44) avseende ”avveckling av 
Ängslyckan” utgår och ersättes med följande skrivning, ”en utredning 
angående Ängslyckans nämnda ändamålsenlighet skall tas fram inför 
planens kommande revidering”. 

Reservationer 

Annelie Johnsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Annelie Persson (S) 
och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marie 
Irblahds yrkande. 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 53, följande beslut: 
1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till reviderad Strategiskt 
lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs kommun. 2) Projektet finansieras 
med medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2021 med 200 000 
kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg utses till projektledare för arbetet, 
med stöd av extern konsult. 4) Ett förslag till program skall, efter genomförd 
remiss till berörda nämnder, styrelser och bolag, föreligga för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 177, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och 
förslag till lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 251, följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och förslag till 
lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid kommunstyrelsens 
sammanträde i januari 2022. 

Framtagandet av programmet har dock försenats ytterligare, och av denna 
anledning beviljades samhällsbyggnadsnämnden anstånd. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 14, följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och förslag till 
lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid kommunstyrelsens 
sammanträde i april 2022.  
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Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 39, följande beslut: 1) 
Inkomna remissvar noteras. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032 för Svalövs kommun, 
daterad den 3 mars 2022, godkänns som planeringsunderlag för att säkerställa 
kommunens lokalanskaffningsbehov. 

Efter ordförandebeslut 2021-12-27 har lokalförsörjningsplanen varit ute på 
remiss till samtliga kommunala nämnder och bolag. Formella remissvar har 
inkommit från bildningsnämnden, myndighetsnämnden, socialnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden, Svalövs Kommunhus AB, Svalövs Samhällslokaler AB, 
Svalövs Kommunservice AB och AB SvalövsBostäder. Därutöver har även 
andra synpunkter inkommit. 

Lokalförsörjningsplanen är justerad för 2021, men nämnden gör i protokollet 
läsaren medveten om att detta är ett levande dokument som skall justeras och 
beslutas kontinuerligt varje år. Detta för att ta hänsyn till löpande pågående 
händelser samt för att ge en kostnadseffektiv och funktionell lokalförsörjning. En 
lokalförsörjningsplan är övergripande strategisk, detaljer för varje projekt samt 
beslutspunkter bör framkomma i projektplanen för de individuella projekten. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-04-11, § 107: Ärendet tas upp vid 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i maj. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 107 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 39 
AB SvalövsBostäder 2022-02-01, § 6 
Svalövs Energi AB, beslut daterat 2022-02-01 
Socialnämndens protokoll 2022-01-27, § 13 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-01-26, § 6 
Myndighetsnämndens protokoll 2022-01-24, § 4 
Bildningsnämndens protokoll 2022-01-18, § 4 
Svalövs Samhällslokaler AB 2022-01-14 § 7 
Svalövs Kommunservice AB 2022-01-14, § 7 
Svalövs Kommunhus AB 2022-01-13, § 8 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 14 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 251 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 177 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 53  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Anna Berg von Linde (M), Aase 
Jönsson (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Lokalförsörjningsplan 
2022 - 2032 för Svalövs kommun, daterad den 3 mars 2022, godkänns som 
planeringsunderlag för att säkerställa kommunens lokalanskaffningsbehov. 2) 
Skrivningarna på sid 32), 33), 41) och 44) avseende ”avveckling av Ängslyckan” 
utgår och ersättes med följande skrivning, ”en utredning angående Ängslyckans 
nämnda ändamålsenlighet skall tas fram inför planens kommande revidering”. 
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Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Ärendet skall beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Teddy Nilsson (S): Avslag på Marie 
Irbladhs m fl yrkande. 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): I första hand: 
Avslag på Teddy Nilssons yrkande. 

Jan Zielinski (S): I andra hand: Bifall till Marie Irbladhs yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Jan Zielinskis m fl 
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Marie Irbladhs m fl yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Protokollsanteckning 

Torbjörn Ekelund (L): ”Liberalerna deltar ej i frågan om huruvida frågan skall 
behandlas i kommunfullmäktige eller ej. Det finns starka skäl både för och 
emot. Önskar man som politiskt parti behandla frågan i kommunfullmäktige 
finns dessa möjligheter i form av att inlämna motion i ärendet”. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
 
 
Ajournering 11.55 – 13.00 
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Dnr KS 167-2020 

§ 142 Återrapportering Saneringsentreprenad Fas 2, 
södra området, f d BT Kemi 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2021-08-30, § 191, 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. 

Saneringsarbetet har nu i det närmsta slutförts.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef, tillika projektchef, 
Stefan Larsson, miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg och konsult Helena K 
Svensson, Ensucon AB, om det aktuella läget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 39 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 191 (Dnr 169-2021) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (BRFG) 
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Dnr KS 202-2022 

§ 143 Tillfällig fullmäktigeberedning - Beredningen för 
eftervärldsvården av BT Kemi  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. En tillfällig fullmäktigeberedning "Beredningen för eftervärldsvården av 
BT Kemi" inrättas i enlighet med uppdragsbeskrivning, daterad 4 maj 
2022. 

2. Beredningen väljs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 
2022. 

3. Beredningens förslag ska föreligga för en första information vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 augusti 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, anslås 150 tkr för 
beredningens arbete, ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Sammanfattning av ärendet 

1971 köper Kemisk Vaerk i Köge A/S Bönnelyche & Thuröes växtgiftproduktion 
av Höganäsbolaget. Efter köpet skapas namnet BT Kemi. Samma år, 1971, 
grävs det ner hundratals gifttunnor inne på fabriksområdet med restprodukter 
efter framställningen av växtgifterna. Media, både i Sverige och internationellt 
uppmärksammade "giftskandalen i Teckomatorp". 1979 tvättades 
fabriksbyggnaderna med vatten och ånga innan man sprängde 
huvudbyggnaden i februari 1979.  

Området har sedan 1979 sanerats i omgångar under flera decennier, men 
arbetet går nu äntligen mot sitt slut. För att bevara minnet av BT-Kemi 
skandalen föreslås att en tillfällig fullmäktigeberedning inrättas.  

Beredningens uppdrag föreslås vara, att genom dialog ta fram förslag för 
fortsatt beredning gällande: 

- Ceremoni för att inviga och markera att sanering av området är slutförd 

- Framtida vård av BT Kemi-utställningen 

- Utveckling av Teckomatorps varumärke  

I dialogarbetet ska Teckomatorpsbor och övriga som särskilt bidragit till 
avslöjande av miljöskandalen eller saneringsprojektet involveras. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2022-05-09, § 16 
Förslag till uppdragsbeskrivning för tillfällig fullmäktigeberedning - Beredningen 
för eftervärldsvården av BT Kemi, daterad 2022-05-04 
Ersättningsbestämmelser, antagna av kommunfullmäktige 2021-12-20, § 294 
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Kommunfullmäktiges beslut 2021-08-30, § 191 
Kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen 2027-11-27, § 167 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) En tillfällig 
fullmäktigeberedning "Beredningen för eftervärldsvården av BT Kemi" inrättas i 
enlighet med uppdragsbeskrivning, daterad 4 maj 2022. 2) Beredningen väljs 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2022. 3) Beredningens 
förslag ska föreligga för en första information vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 29 augusti 2022. 

Teddy Nilsson (SD): 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 
anslås 150 tkr för beredningens arbete, ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Enhetschef kansli 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 173-2022 

§ 144 Medfinansiering av trygghetsmätning 2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2022 anslås maximalt 28 101 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.  

Sammanfattning av ärendet 

Polismyndigheten genomför regelbundet trygghetsmätningar. Dessa är normalt 
på kommunnivå, men med kommunal medfinansiering kan de genomföras per 
tätort.  

För att få jämförbara värden över tid föreslås att kommunen även detta år 
skjuter till medel för en utökad trygghetsmätning 2022. Trygghetsmätningen 
kommer att genomföras under andra halvåret 2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-05-03, § 19, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2022 anslås maximalt 28 101 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande. 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Aase Jönsson (KD): 1) För 
medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 2022 anslås 
maximalt 28 101 kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Polismyndigheten 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Trygghets- och säkerhetschef 
Kommunförvaltningen (JEBN, HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 1428-2015, KS 4-2022 

§ 145 Antagande av Säkerhetspolicy samt upphävande 
av Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs 
kommuns verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Säkerhetspolicy för Svalövs kommun, daterad 1 april 2022, antas.  

2. Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns 
verksamheter, antagen 2017-02-27, § 27 (Dnr 1428-2015), upphävs.  

Sammanfattning av ärendet 

För att ange och förtydliga kommunledningens ambition och viljeinriktning 
avseende säkerhetsarbetet behövs en övergripande säkerhetspolicy, vilken 
konkretiseras i tillhörande riktlinjer och rutiner enligt fastställd struktur.  

I samband med antagande, bör Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i 
Svalövs kommuns verksamheter upphävas, för att inte konkurrera eller verka 
motsägelsefullt och kontraproduktivt.  

Föreslagen Säkerhetspolicy har efter beslut om remiss till samtliga nämnder 
samt den kommunala bolagskoncernen, reviderats utifrån svar från 
Överförmyndaren, Myndighetsnämnden, Socialnämnden, Bildningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-05-03, § 20, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Säkerhetspolicy för Svalövs kommun, daterad 1 april 2022, antas. 2) 
Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter, 
antagen 2017-02-27, § 27, upphävs. 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 20 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01 
Föreslagen reviderad Säkerhetspolicy, daterad 2022-04-01 
Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter, 
antagen 2017-02-27, § 27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, daterat 220125 
Remissvar Överförmyndaren, daterat 220210 
Remissvar Myndighetsnämnden, daterat 220221 
Remissvar Socialnämnden, daterat 220224 
Remissvar Bildningsnämnden, daterat 220215 
Remissvar Vård- och omsorgsnämnden, daterat 220223 
Remissvar Samhällsbyggnadsnämnden, daterat 220216 
Remissvar Svalövs Kommunhus AB, daterat 220301 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Säkerhetspolicy 
för Svalövs kommun, daterad 1 april 2022, antas. 2) Policy för 
säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter, antagen 
2017-02-27, § 27, upphävs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Trygghets- & säkerhetschef 
Beredskapssamordnare 
Sektorchefer 
HR-chef 
Svalövs Samhällslokaler AB 
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Dnr KS 150-2021 

§ 146 Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Reviderad Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda, daterad 21 
april 2022, antas att gälla fr o m 2022-06-01.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens ansvar och roll vid händelser riktade mot förtroendevalda 
förtydligas i en övergripande policy. Policyn ska vara ett komplement till 
befintliga riktlinjer vilka konkretiserar åtgärder och checklistor för olika 
händelser.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2022-01-25, § 4, följande beslut: 1) 
Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda, daterad 15 januari 2022 
remitteras till kommunfullmäktiges presidium. 

Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda, har reviderats efter diskussion 
med ordförande i kommunfullmäktige och gruppledarna som är representerade 
i kommunfullmäktige. Det reviderade förslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2022-04-12, § 14, följande beslut: 1) 
Reviderad Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda, daterad 21 april 2022, 
överlämnas till kommunstyrelsen.   

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

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2022-04-12, § 14 
Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda, daterad 2022-04-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2022-01-25, § 4 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderad Policy, otillåten påverkan 
mot förtroendevalda, daterad 21 april 2022, antas att gälla fr o m 2022-06-01.   

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG, LELE, MAN) 
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Dnr KS 155-2021 

§ 147 Policy för visselblåsning (Visselblåsardirektivet) – 
Val av handläggande tjänstepersoner 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Handläggning av visselblåsarärenden sker gemensamt av två 
tjänstepersoner, dessa är: 

- Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling, med ersättare 
beredskapssamordnare Sebastian Lamberth 

- HR-chef Cecilia Hagström, med ersättare biträdande HR-chef 
Cathrin Mårtensson.  

Sammanfattning av ärendet 

I december 2021 trädde det nya visselblåsardirektivet i kraft. Visselblåsning 
innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden eller 
oegentligheter till en myndighet eller till massmedia, eller internt i sin 
organisation. 

För att möta de nya kraven antog kommunfullmäktige den 20 december 2021, § 
295 en policy för visselblåsning. I policyn beskrivs hur rapporterade 
missförhållanden ska utredas. 

Ärenden som rör kommunchef, sektorchefer och förtroendevalda ska utredas 
enligt särskilda rutiner av upphandlad extern part. Extern part har möjlighet att 
ta hjälp av kansliet för att exempelvis för begära ut nödvändiga handlingar. 
Kansliets personal deltar dock inte i utredningsarbetet.   

Ärenden som rör övrig personal ska utredas gemensamt av två tjänstepersoner 
som utses av kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att dessa är: 

- Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling, med ersättare 
Sebastian Lamberth 

- HR-chef Cecilia Hagström, med ersättare Cathrin Mårtensson.  

Extern part utreder även ärenden som rör dessa individer.  

Personalutskottet föreslog 2022-05-10, § 20, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Handläggning av visselblåsarärenden sker gemensamt av två 
tjänstepersoner, dessa är: - Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling, 
med ersättare beredskapssamordnare Sebastian Lamberth, samt - HR-chef 
Cecilia Hagström, med ersättare biträdande HR-chef Cathrin Mårtensson. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-05-10, § 20 
Kommunfullmäktiges beslut,2021-12-21, § 295  
Antagen policy för visselblåsning 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Handläggning av visselblåsarärenden sker gemensamt av två tjänstepersoner, 
dessa är: 

- Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling, med ersättare 
beredskapssamordnare Sebastian Lamberth 

- HR-chef Cecilia Hagström, med ersättare biträdande HR-chef 
Cathrin Mårtensson. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Trygghets- och säkerhetschef 
HR-chef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 
Ekonomichef 
IT- och digitaliseringschef 
Enhetschef kansli  
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Dnr KS 416-2021 

§ 148 Chef- och medarbetarpolicy - Samhällsviktiga 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag daterad den 15 december 2021, 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera avsnitten i 
kommande chef- och medarbetarpolicy efterhand som de tas fram (KS § 
291/2020). 

I enlighet med detta beslut presenteras här förslag till riktlinjer för 
samhällsviktiga uppdrag. I detta kapitel föreslås att angelägenheten i att 
uppmuntra till uppdrag inom räddningstjänsten belyses. Därtill föreslås att 
uppdrag som god man till viss del ska kunna utföras under arbetstid, vilket är en 
ny hantering i syfte att underlätta rekrytering av gode män och höja kvalitén på 
utförandet av uppdraget. 

Riktlinjerna har varit på remiss hos socialnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 
Samtliga nämnder ställde sig positiva till förslaget.  

Personalutskottet föreslog 2022-03-16, § 6, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag daterad den 15 december 2021, 
antas. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-04-11, § 109, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström och 
handläggare/jurist Fredrik Rosenkvist. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 109 
Personalutskottets protokoll 2022-03-16, § 6 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-09 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-02-23, § 19 
Socialnämndens protokoll 2022-02-24, § 18 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-16, § 30 
Bildningsnämndens protokoll 2022-01-16, § 14 
Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 46 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag, daterad 
2021-12-15 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 291 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 55 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M) och Aase 
Jönsson (KD): 1) Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag daterad den 15 
december 2021, antas. 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Avslag på Teddy Nilssons 
yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och Marie Irbladhs m fl 
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkande. 

Protokollsanteckning 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): ”Det går givetvis bra att anställda 
tillika är gode män men om det arbetet utförs på arbetstid, ska arbetstiden 
minskas med motsvarande tid med påföljande löneavdrag.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, MAN, LELE, FKRT, RNWF, JNON, SARA) 
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Dnr KS 9-2019 

§ 149 Uppförandekod – återkallande av uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsens beslut 2022-01-17, § 7, gällande finansiering av 
uppdraget om framtagande av uppförandekod, upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av de senaste veckornas händelseutveckling, föreslogs 
uppdraget återkallas tills vidare. 

Personalutskottet fattade 2022-03-16, § 7, följande beslut: 1) Uppdraget 
gällande framtagande av gemensam uppförandekod för Svalövs kommun 
återkallas tills vidare. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-17, § 7, gällande finansiering av uppdraget 
om framtagande av uppförandekod, upphävs. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-03-16, § 7 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 7 
Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 47 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15 
Personalutskottets protokoll 2021-06-01, § 16 
Personalutskottets protokoll 2020-06-11, § 28 
Personalutskottets protokoll 2020-01-21, § 4 
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsens beslut 2022-01-17, § 7, gällande 
finansiering av uppdraget om framtagande av uppförandekod, upphävs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef  
Enhetschef kansli  
HR-chef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 175-2022 

§ 150 CMG Webb (växelsystem) – rekommendation mot 
bakgrund av GDPR 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att inom 6K-samarbetet verka för att den 
rekommenderade förändringen genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har tillsammans med fem andra kommuner (Bjuvs, Perstorps, 
Åstorps, Klippans och Örkelljunga kommuner) samordnad telefoni och ett 
stödsystem för hänvisningar m m (CMG Web). Dataskyddsombuden i 
kommunerna har uppmärksammat att vissa förändringar i systemet hade 
underlättat efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Man har därför kommit 
med en rekommendation till de personuppgiftsansvariga i respektive kommun 
att verka för en förändring. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-05-03, § 23, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningen uppdras att inom 6K-samarbetet verka för att den 
rekommenderade förändringen genomförs. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 82 e) 
Rekommendation från dataskyddsombudet, daterad   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von 
Linde (M) och Marie Irbladh (C): 1) Förvaltningen uppdras att inom 6K-
samarbetet verka för att den rekommenderade förändringen genomförs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Åstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SAMA) 
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Dnr KS 38-2022 

§ 151 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser för 
beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för 
nyanlända och ensamkommande barn, och för att 
utveckla samverkan mellan kommuner och mellan 
kommuner och andra organ i syfte att underlätta 
etableringen i samhället (Förordning (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar) (§ 
37) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att ansöka om utvecklingsmedel hos 
Länsstyrelsen enligt § 37 under aktuell utlysningsperiod som pågår till 
och med den 16 maj 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2020 har Svalövs kommun arbetat framgångsrikt med 
kompetensförsörjning i det lokala näringslivet med individer från kommunens 
arbetsmarknadsenhet och ekonomiskt bistånd. Genom en särskild satsning från 
kommunstyrelsen skapades uppdraget ”Fokus Sysselsättning” där målet var att 
alla nyinskrivna på försörjningsstöd eller arbetsmarknadsenhet skulle komma ut 
i sysselsättning så som arbete eller studier inom 4 månader. Genom ett tillskott 
av en särskild ”sysselsättningssamordnare” skapades en länk mellan 
arbetsmarknadsenhet, näringslivsenhet och det lokala näringslivet. Resultaten 
har hittills gått långt över förväntan med 249 individer (varav 103 från 
ekonomiskt bistånd) som gått vidare mot sysselsättning såsom arbete eller 
studier under perioden mars 2020 - mars 2022. 

Metoden har varit framgångsrik för att snabbt fånga upp individer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden mot att komma vidare mot egen försörjning. Dock har 
även ett antal hinder identifierats längs vägen som gör att framförallt nyanlända 
och språksvaga tenderar att hamna och blir kvar i arbetslöshet och utanförskap. 

En orsak till det är bland annat avskaffandet av extratjänster som varit ett bra 
stöd för att påskynda språkinlärning i arbetslivet.  

Bland de arbetslösa som finns kvar är många språksvaga och har svårt att få 
fäste på arbetsmarknaden. Kunskaperna i svenska är inte heller tillräckliga för 
att kunna studera reguljära utbildningar/ yrkesutbildningar som kan ge den 
kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Efter fullföljd SFI har många svårt 
att komma vidare mot både arbete och vidarestudier och riskerar att hamna i 
långtidsarbetslöshet. 

Utifrån de behov och förutsättningar som framkommit genom Fokus 
Sysselsättning föreslås att utifrån tidigare beprövade metoder i Svalövs 
kommun utveckla ett liknande koncept med en ”språkutvecklare” (istället för en 
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sysselsättningssamordnare) som är en länk mellan SFI, näringsliv och 
arbetsmarknadsenhet. Syftet med insatsen är att kombinera språkfrämjande 
insatser i ett så tidigt stadie som möjligt parallellt med SFI eller annan 
undervisning i svenska (exempelvis för skyddssökande under 
massflyktsdirektivet). Det kan exempelvis handla om språkpraktik på 15 timmar 
i veckan kombinerat med SFI på 15 timmar i veckan (individuellt anpassat) med 
ett sammanhållet stöd. Det är viktigt att språkpraktiken matchas utifrån 
kompetenser och intressen som finns hos individen, för att påskynda processen 
vidare mot arbete eller yrkesstudier. Språkpraktiken kan därmed ske inom det 
lokala näringslivet eller inom offentlig sektor. För att förebygga utanförskap och 
ge möjlighet till inkludering i samhället kan språkpraktik även förekomma inom 
exempelvis det lokala föreningslivet.  

Länsstyrelsen har en aktuell utlysningsperiod av § 37-medel som pågår till och 
med den 16 maj 2022. Inriktning och prioriteringsgrunder för utlysningen riktar 
sig mot insatser som kan underlätta bosättning samt skapa beredskap och 
tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, 
och för att utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhället. 

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga 
och mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete. 

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ansöka om medel enligt §37 
för att kunna finansiera föreslagen insats. Medel som söks för insatsen, som 
beräknas pågå om ansökan godtas, är 949 555 kr. Projektperioden är mellan 
den 1 september 2022 till 31 december 2023. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Hanna Åstrand. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Anna Berg von 
Linde (M), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C) och Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): 1) Förvaltningen uppdras att ansöka om utvecklingsmedel hos 
Länsstyrelsen enligt § 37 under aktuell utlysningsperiod som pågår till och med 
den 16 maj 2022. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
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Dnr KS 220-2022 

§ 152 Allaktivitetssommar 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Förvaltningen uppdras att genomföra Allaktivitetssommar enl förslag i 
tjänsteskrivelse daterad 2022-05-05. 

 
2. Aktiviteterna finansieras inom ramen för Allaktivitetshuset med maximalt 

340 tkr. 
 

3. Uppdraget enligt ovan skall återrapporteras för kommunstyrelsen i  
samband med styrelsens ordinarie sammanträde i november 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Under sommarperiod 2020 och 2021 har särskilda trygghetssatsningar 
genomförts i kommunen. Trygghetssatsningarna bestod av trygghetsvärdar 
med uppdrag att knyta kontakter och i förebyggande syfte möta barn och 
ungdomar på kvällar och helger. Under båda åren som trygghetssatsningen har 
varit igång har det också förekommit restriktioner i förhållande till pandemin, 
vilket begränsat ungdomars rörlighet och interaktioner med andra individer. 
Hösten 2021 stod dessutom Söderåsbanans två nya stationer klara som medför 
en ökad rörlighet för kommunens invånare. Med start sommaren 2022 är 
kommunens ambition med en större bredd och tydligare strategi skapa 
förutsättningar för trygghet och aktivitet i kommunen.  
 
De tidigare satsningarna gällande trygghet i kommunen har påvisat ett stort 
behov av trygga vuxna i mötet med barn och unga. Ungdomar har påtalat att de 
saknar ett ställe att vistas på vilket resulterat i samlingsplatser på bland annat 
Heleneborgsskolan och Lunnaskolan med skadegörelse och bränder som 
resultat. Detta påvisar ett behov av fortsatt verksamhet med ordning och 
förutsättningar.  
 
I tidigare satsning nyttjades befintlig personal från social sektor samt ideella 
externa aktörer, dock saknades kontinuitet och en tydlig strategi, vilket gjorde 
effekterna svårare att mäta.  
 
Under 2022 kom en rapport från Länsstyrelsen: ”Lägesbild över barn och ungas 
uppväxtvillkor” i respektive kommun. Den visar att barn och unga har sämre 
resultat i Svalöv än i större delen av Skåne, framförallt kopplat till närområdet.  
 
I mars 2022 kom de första flyktingarna från Ukraina till Svalövs kommun, cirka 
200 stycken. Behov av inkludering och sysselsättning för exempelvis ungdomar 
som vistas i kommunen behöver tas i beaktning. 
 
Till satsningen Allaktivitetssommar föreslås att en anpassad tvärsektoriell 
organisationsstruktur för ändamålet tas fram.  
Satsningen ska förslagsvis innehålla följande: 
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 Personella resurser  

 Nattvandring 

 Förankring till ungdomsråd 

 Trygghetsvandring 

 Aktiviteter genom Aktivt Svalöv och Allaktivitetshusets 
satellitverksamheter 

 Involvering av föreningar 

 MBU Människan bakom uniformen 

 Nyttjande av Embrace/EST för lägesbilder och trygghetsmätning 

 Möjlighet för sysselsättning och inkludering för barn och unga från 
Ukraina 

Samarbete kring satsningen sker genom trygghets- och säkerhetschef, 
utvecklingschef, socialchef, fritidschef, folkhälso- och barnrättsstrateg och chef 
för centrala elevhälsan. Arbetet föreslås att ledas av enhetschef för 
Allaktivitetshuset, som har Aktivt Svalöv och satellitverksamheter kopplat till sitt 
uppdrag. 
 
Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet 
Allaktivitetssommar i Svalövs kommun. Om förslaget antas skall 
återrapportering därefter ske i samband med kommunstyrelsens ordinarie 
sammanträde i november 2022. 
 
Arbetsutskottet fattade 2022-05-03, § 21, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att organisera en struktur för genomförande av Allaktivitetssommar till 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 16 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 22 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25 
Länsstyrelsens rapport ”Lägesbild över barn och ungas uppväxtvillkor” 
Polisens trygghetsmätning 2021 
 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av trygghets- och säkerhetschef 
Niklas Schörling, utvecklingschef Hanna Åstrand och processledare Johan 
Cöster. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Èmilie 
Lundgren (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marie Irbladh (C), Torbjörn 
Ekelund (L), Annelie Jonsson (C) och Jan Zielinski (S): 1) Förvaltningen 
uppdras att genomföra Allaktivitetssommar enl förslag i tjänsteskrivelse daterad 
2022-05-05. 2) Aktiviteterna finansieras inom ramen för Allaktivitetshuset med 
maximalt 340 tkr. 3) Uppdraget enligt ovan skall återrapporteras för 
kommunstyrelsen i samband med styrelsens ordinarie sammanträde i 
november 2022. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR- chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Socialchef 
Utbildningschef 
Vård- och omsorgschef  
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Dnr KS 169-2022, SBN 605-2021 

§ 153 Finansiering rekreationsåtgärder för Kågeröds 
Vattenrike 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 607 000 kronor under 2022 för 
genomförande av rekreationsåtgärder vid Kågeröds vattenrike. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 210825 att Svalövs kommun skall 
ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen gällande vattenvårdsåtgärder i 
Vege å nedströms Kågeröd. Området som avtalet avser är fastigheterna 
Kråkebacken 7:138 & Kågeröd 3:16 som båda ägs av Svalövs kommun. I 
enlighet med avtalet bekostar och genomför Länsstyrelsen en återmeandring av 
Vegeå och anlägger ett antal småvatten på det aktuella området. 

Utöver att återskapa sällsynta naturmiljöer kommer åtgärden att bidra med 
ekosystemtjänster såsom kolinlagring, näringsupptag och flödesreglering vid 
kraftiga regn och torka. 

För att ytterligare göra området attraktivt för kommunens invånare och 
besökare har ett förslag med rekreationsåtgärder tagits fram. Exempel på 
åtgärder är grillplatser, fågeltorn, gångstigar och informationsplats. Förslagen 
bygger på ökad tillgänglighet och att skapa mervärde på platsen. Ett 
våtmarksrike med god tillgänglighet skulle stärka Kågeröd som en ny 
naturdestination vilket är i linje med kommunens nya översiktsplan där Kågeröd 
pekas ut som den nya porten till Söderåsen. Den 211117 beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en upphandling av rekreationsåtgärder 
för Kågeröds vattenrike under förutsättning att medel beviljas från 
kommunfullmäktige. Vidare beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra 
förvaltningen att söka statlig medfinansiering från Länsstyrelsen för 
rekreationsåtgärderna.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt 1 854 000 genom programmet Lokal 
naturvårdssatsning (LONA) och har i kontakt med Länsstyrelsen fått 
indikationer på att kommunen kommer att beviljas 607 000 kr i statligt stöd för 
rekreationsåtgärder. För att erhålla stödet måste Svalövs kommun 
medfinansiera motsvarande belopp i projektet.  

De olika åtgärderna är markerade på ritningen i ungefärlig omfattning, samt 
bilder på utrustning med hur de kan tänka utformas. Utformningen på 
åtgärderna kan komma att ändras under projektering och anläggande eftersom 
inte hela det sökta beloppet erhållits och då kostnader för entreprenader för 
anläggning stigit sedan det ursprungliga underlaget togs fram. 

För att kunna genomföra underhåll och städning av gångstigar, grillplatser, 
fågeltorn, informationstavlor och kringliggande mark kommer 
samhällsbyggnadsförvaltningen behöva utökade medel till drift för kommande 
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år. En bedömning av driftskostnaderna kommer att göras efter färdigställande 
av området. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-03-24, § 37, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden 
tilldelas 607 000 kronor under 2022 för genomförande av rekreationsåtgärder 
vid Kågeröds vattenrike. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-04-11, § 114, följande beslut: Ärendet 
bordläggs 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 114 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 37 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-24 
Illustrativ karta – Kågeröds vattenrike rekreationsåtgärder 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Torbjörn Ekelunds (L), Stefan 
Petterssons (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 607 000 kronor 
under 2022 för genomförande av rekreationsåtgärder vid Kågeröds vattenrike. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, ELPN, BRFG, SARA, JEBM, AAN, EVLT) 
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Dnr KS 111-2021, SBN 295-2021  

§ 154 Revision av NSVA:s projekt 
Rönnebergsvägen/Onsjövägen i Svalöv 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporten noteras. 

2. Yttrande över rapporten inhämtas från NSVA Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopps AB. 

3. VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB bjuds in till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har genomfört en egen revision av Rönnebergsprojektet, ett 
projekt som utförts av NSVA på uppdrag av Kommunstyrelsen. Revisionen är 
nu utförd och skickas vidare till NSVA som skall återkomma med åtgärdsplan 
för de utpekade bristerna i revisionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-04-20, § 61, följande beslut: 1) 
Revisionsunderlaget godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 61 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Rapport ”Revision av NSVA:s projekt Rönnebergsvägen/Onsjövägen i Svalöv” 
från Advokatfirman Lindahl  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Rapporten noteras. 2) Yttrande över rapporten inhämtas 
från NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. 3) VD för NSVA 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB bjuds in till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-06-07. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
NSVA  
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, MSWN) 
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Dnr KS 203-2022 

§ 155 Discgolf – förslag till anläggande i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Bildningsnämnden uppmanas undersöka möjligheterna att låta anlägga 
platser för Disc Golf i Svalövs kommun, samt att äska medel för 
ändamålet. 

Sammanfattning av ärendet 

Discgolf (i Sverige också kallat frisbeegolf) är en sport som spelas med en skiva 
(frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som 
möjligt.[1] En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål och man har klarat ett hål 
när man har kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål.  

Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utöva. Ett flertal banor är uppsatta i 
parkmiljö och kostnadsfria att besöka. En disc räcker för att spela även om 
många föredrar ett par olika varianter av discar med olika flygegenskaper. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-05-03, § 22, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Bildningsnämnden uppmanas undersöka möjligheterna att låta 
anlägga platser för Disc Golf i Svalövs kommun, samt att äska medel för 
ändamålet. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kultur- och fritidschef Niklas 
Fonskov. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 22 
Förslagskrivelse, daterad 2022-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 1) Bildningsnämnden uppmanas undersöka 
möjligheterna att låta anlägga platser för Disc Golf i Svalövs kommun, samt att 
äska medel för ändamålet. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden  
Kommunchef  
Bildningschef  
Fritidschef  
Ekonomichef  
Kommunförvaltningen (RNWF, JNON) 
 
Ajournering 14.45 – 15.00 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(70) 
Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 82-2022 

§ 156 Initiativärende, sammanställning avgångsvederlag 
chefer 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Sammanställningen över avgångsorsak enligt bilaga 1 bland 
kommunens chefer under perioden 2014 – 2021 godkänns. 

2. Om formerna för redovisning av personalomsättning ska förändras är 
det en fråga för de förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) inkom den 2022-02-14 med ett 
initiativärende där en redovisning innehållande följande efterfrågandes: 

 Vi emotser därför till nästa sammanträde en sammanställning av alla 
avtal med löptider och kostnader för utköp och avgångsvederlag till 
chefer som gjorts under mandatperioden, givetvis så avpersonifierat 
som behövs för sekretessens skull. Det ska också ges en övergripande 
anledning till avgångarna.  

 För tydlighetens skull så ska samtidigt en sammanställning av alla 
chefer som slutat oavsett anledning också redovisas, på ett sådant sätt 
som sekretessen kräver. 

 Fortsättningsvis ska punkterna ovan redovisas löpande under året. 

Vid beredning av ärendet  kan det konstateras att förvaltningen har följt vid var 
tid gällande delegationsordning och vid behov informerat personalutskottet om 
särskilt komplexa individärenden. Delegationsbesluten redovisas löpande vid 
varje sammanträde. 

Personalomsättningen avseende chefstjänster visar inte på någon ökning eller 
några omfattande chefsavhopp under de senaste tre åren. Tvärtom visar 
medarbetarundersökningens resultat de senaste åren tydligt att nöjdheten med 
arbetet är mycket hög och allra högst är nöjdheten bland chefer. 

Personalutskottet föreslog 2022-03-16, § 10, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Sammanställningen över avgångsorsak enligt bilaga 1 bland 
kommunens chefer under perioden 2014 – 2021 godkänns. 2) Om formerna för 
redovisning av personalomsättning ska förändras är det en fråga för de 
förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-03-16, § 10 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 52 
Initiativärende, inkommit 2022-02-14 
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Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 13 
Medarbetarundersökning januari 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Sammanställningen över avgångsorsak enligt bilaga 1 
bland kommunens chefer under perioden 2014 – 2021 godkänns. 2) Om 
formerna för redovisning av personalomsättning ska förändras är det en fråga 
för de förtroendevalda i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C)  
Kommunchef  
Administrativ chef  
HR-chef 
Sektorchefer 
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Dnr KS 196-2022 

§ 157 Initiativärende, utredning Åsgården 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet 
återkallas. 

2) Kommunstyrelsen kommer, när utredningarna från vård- och 
omsorgsnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
överlämnats, att ta ställning till om ytterligare utredning av 
verksamhetens lednings- och stödfunktioner, bl a HR, behövs, för att 
säkerställa att verksamheten har tillräckliga förutsättningar för 
genomförande av uppdraget i enlighet med lagar, förordningar och 
övriga styrdokument. 

3) Initiativärendet anses därmed besvarat.  

Reservation 

Annelie Johnsson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Annelie Persson (S) 
och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis 
m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C) har 2021-04-08 i enlighet med 
möjligheterna i Kommunallagen (2017:725) 4 kap, 20 §, väckt ett ärende i 
kommunstyrelsen, med förslagen 1) att en extern utredare genomför utredning 
kring missförhållandena på Åsgården ur ett arbetsgivar- och 
arbetsmiljöperspektiv, 2) att kommunstyrelsen beslutar att utredningen också 
ska belysa om det finns likheter /…/ både på Solgården och Ängslyckan, och 3) 
att denna utredning processas parallellt med extern utredning av vård- och 
omsorgsnämnden. 

Kommunstyrelsen överlämnade 2022-04-11, § 125, ärendet till förvaltningen för 
beredning.  

Kommunchefen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Kommunstyrelsens 
ordförande har tillsammans med personalutskottets ordförande inkommit med 
en förslagsskrivelse i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-05-04 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-04 
Särskilt yttrande från ledamoten Torbjörn Ekelund (L), daterat 2022-04-11 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 125 
Initiativärende från Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C), daterat 2022-04-08 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Aase Jönsson (KD) och Ingrid Ekström (SD): 1) Kommunstyrelsens 
uppdrag till förvaltningen att bereda ärendet återkallas. 2) Kommunstyrelsen 
kommer, när utredningarna från vård- och omsorgsnämnden och Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) överlämnats, att ta ställning till om ytterligare 
utredning av verksamhetens lednings- och stödfunktioner, bl a HR, behövs, för 
att säkerställa att verksamheten har tillräckliga förutsättningar för genomförande 
av uppdraget i enlighet med lagar, förordningar och övriga styrdokument. 3) 
Initiativärendet anses därmed besvarat. 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Marie Irbladh (C), Èmilie Lundgren (S) 
och Annelie Johnsson (C): 1) Bifall till att initiativärendet bereds. 2) Bifall till 
initiativärendet för beslut i kommunstyrelsen. 3) Bifall till utredningsuppdrag 
enligt initiativärendet. 4) Avslag på förvaltningens förslag till beslut. 5) Avslag på 
ordförandes förslag till beslut i kommunstyrelsen. 

Wioletta Kopanska Larsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl och Jan Zielinskis m fl yrkanden, 
och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Omröstning begärs  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag. 
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för Teddy Nilssons m fl förslag och 5 nej-röster för Jan 
Zielinskis m fl förslag, beslutar kommunstyrelsen bifalla Teddy Nilssons m fl 
förslag. Se omröstningsbilaga 1). 

Protokollsanteckning 

Jan Zielinski (S): ”För att upprätthålla och kunna ta personal- och 
arbetsmiljöansvar som ledamot i kommunstyrelsen, behöver det säkerställas att 
eventuella oegentligheter kommer till kommunstyrelsens kännedom så snart 
som möjligt.  

Då det inte skett i denna fråga, måste vi som förtroendevalda i 
kommunstyrelsen välja att sätta oss själva under lupp och begära en parallell 
extern utredning utifrån vårt ansvar. Utredningen skall granska arbetsgivarrollen 
och arbetsmiljöansvaret. Vi kan inte sticka huvudet i sanden, och bara tro att 
ansvaret försvinner.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Jan Zielinski (S) 
Marie Irbladh (C) 
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Dnr KS 22-2020 

§ 158 Utredningsuppdrag, gällande Samordnad 
varudistribution 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas för närvarande inte 
någon central för samordnad varudistribution. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie lrbladh (C) och Lennart Pettersson (C) lämnade 2017-01-16 in en motion 
avseende utredning av en samordnad varudistribution. Motionen bifölls, på 
förslag av samhällsbyggnadsnämnden. genom ett beslut i kommunfullmäktige 
2017-12-18, § 187 (Dnr 19-2017).  
 
Förslaget i motionen som bifölls var att förutsättningarna för att inrätta en 
samordnad varudistribution utreds. Administrativa avdelningen vid 
kommunledningskontoret gavs i uppdrag att utreda dessa. En utredning förelåg 
vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27, § 218, varvid ärendet 
återremitterades genom ett minoritetsbeslut. Utredningen har nu utvecklats och 
fördjupats. 
 
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av upphandlingssamordnare 
Birgitta Petrusson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 21 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 218  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 232  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 204  
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 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av 
genomförd utredning inrättas för närvarande inte någon central för samordnad 
varudistribution. 
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Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Annelie Johnsson (C) och Eva Inhammar (C): ”Vi accepterar beslutet såsom det 
ser ut för närvarande. Däremot så förutsätter vi att man arbetar i andanatt 
minska mängden kommunala transporter genom att finjustera logistiken runt 
varor och returtransporter och att i möjligaste mån genom bland annat delade 
upphandlingar; anlita lokala leverantörer.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Upphandlingssamordnare 
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Dnr KS 304-2019, SBN 522-2019 

§ 159 Motion, Utredning om nytt reningsverk för 
Billeberga, Svalöv och Teckomatorp med 
omgivningar  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 april 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C), Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) inkom 2019-
09-10 med motionen: Utredning om nytt reningsverk för Billeberga, Svalöv och 
Teckomatorp med omgivningar. I motionen yrkas följande: 

 Behovet av en ökad kapacitet för avlopp i Billeberga, Svalöv och 
Teckomatorp med omgivningar för att tillgodose kommande 
utbyggnadsbehov utreds 

 Förutsättningarna för att bygga ett reningsverk högt upp i 
vattensystemet som kan tillgodose reningen för hela området utreds 

 Miljöaspekter och ny modern teknik ska väga tungt i utredningsarbetet. 

 En inventering i området av fastigheter med kommunalt avlopp men 
utan separata dagvatten och spillvattenledningar redovisas i 
utredningen. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 173, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter  av 
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-04-20, § 72, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 12 april 2022, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 72 
Yttrande, daterad 2022-12-04 
Skrivelse från NSVA 
Remittering av motion, daterad 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 173 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 149 
Motion, inkommen 2019-09-10 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Annelie Johnssons (C) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 
april 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner 
att kommunstyrelsen antar det. 

 

Icke deltagande i beslut 

 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 26-2020, SBN 303-2020 

§ 160 Motion, Klimatvänliga byggnadsmaterial 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 8 mars 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) inkom 2020-01-13 med motionen 
Klimatvänliga byggnadsmaterial. I motionen föreslås följande: 

• Klimatvänliga byggnadsmaterial ska ingå som miljökrav i 
förfrågningsunderlag vid upphandlingar inom bygg- och 
anläggningssektorn. 

• Dialogen med aktuella parter fördjupas med tidig information om 
kommunens krav på klimatvänligt byggmaterial. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-27, § 13, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har av 
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 53, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 8 mars 2022, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 53 
Yttrande, daterad 2022-03-08 
Remittering av motion, daterad 2020-02-17 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 13 
Motion, inkommen 2020-01-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022.  

Annelie Johnssons (C) och Eva Inhammars (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Annelie 
Johnssons m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan 
Petterssons yrkande. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 328-2020, SBN 245-2021 

§ 161 Motion, Modernisering av Svalövs centrum 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C), Johan Wigrup (C), Eva Inhammar (C) och Annelie Johnsson 
(C) inkom 2020-10-12 med motionen: Modernisering av Svalövs centrum. I 
motionen föreslås följande: 

• Moderniseringen av torget/centrum i Svalövs sker en öppen dialog med 
både de politiska partierna och med allmänheten. 

• Moderniseringen beaktar både trafiksäkerheten, tillgängligheten till 
vårdcentralen och apoteket samt torget som mötesplats enligt 
beskrivningar i motionstexten. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-10-26, § 207, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av 
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 54, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 8 mars 2022, antas som nämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 54 
Yttrande, daterad 2022-03-08 
Remittering av motion, daterad 2021-01-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 207 
Motion, inkommen 2020-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag i kommunfullmäktige: 
1) Motionen anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 8 mars 2022. 

Annelie Johnssons (C) och Eva Inhammars (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Annelie 
Johnssons m fl yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan 
Petterssons yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, SARA) 
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Dnr KS 375-2020, SBN 247-2021 

§ 162 Motion, Utred Lantmäterifunktion i egen regi eller 
tillsammans med en eller flera kommuner 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande, daterat 12 april 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2020-11-16 med motionen: 
utreda Lantmäterifunktion i egen regi eller tillsammans med en eller flera 
kommuner. I motionen föreslås följande: 

 Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ha lantmäterifunktion i egen regi eller tillsammans med 
en eller flera andra kommuner i vårt närområde. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-30, § 71, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har sedan 
överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden av kommunstyrelsens ordförande 
för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-04-20, § 71, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 12 april 2022, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 71 
Yttrande, daterat 2022-04-12 
Remittering av motion, daterad 2020-12-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 237 
Motion, inkommen 2020-11-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Annelie Johnssons (C) och Eva Inhammars (C) förslag 
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 april 2022.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons och Annelie Johnssons 
m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan Petterssons 
yrkande.  
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Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 51-2021, SBN 362-2021 

§ 163 Motion, Uppdatera kommunens cykelplan och 
prioritera cykelväg Teckomatorp – Norrvidinge – 
Kävlinge  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 5 april 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara Billquist Selberg (L) inkom 2021-02-17 med 
motionen ”Uppdatera kommunens cykelplan och prioritera cykelväg 
Teckomatorp – Norrvidinge - Kävlinge”. I motionen föreslås följande:  

 Att Cykelplanen snarast får genomgå en uppdatering. 

 I samband en uppdatering prioriteras en cykelväg mellan Teckomatorp 
och Kävlinge via Norrvidinge som hög. 

 En tidsplan för den uppdaterade cykelplanen utarbetas tillsammans 
med Trafikverket. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-03-22, § 50, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter av 
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig 2021-12-15, § 256, över 
motionen men ärendet återremitterades senare av kommunfullmäktige 2022-
02-28, § 35, med motiveringen: 1) Ärendet återremitteras, för ett mer utvecklat 
svar. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-04-20, § 72, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 5 april 2022, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 5 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 72 
Yttrande, daterat 2022-04-05 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28,§ 35 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 46 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 21 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 256 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270 
Remittering av motion, daterad 2021-03-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 50 
Motion, inkommen 2021-02-17 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen 
anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 
daterat 5 april 2022. 

Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons och Torbjörn Ekelunds 
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan Petterssons yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 219-2021, SBN 721-2021 

§ 164 Motion, Samordning av vattenvårdsfrågorna i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 6 april 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2021-06-07 med en motion 
till kommunfullmäktige avseende samordning av vattenfrågorna i Svalövs 
kommun.  

Motionärerna föreslår följande: 

• Svalövs kommun ser över sin interna struktur för vattenfrågorna både 
vad gäller den politiska representationen och hur förvaltningen arbetar 
med dessa viktiga frågor. 

• Svalövs kommun tar initiativet till överläggningar med samtliga 
kommuner som är berörda av de fyra nämnda vattendragen, med målet 
att få en samsyn på stadgar och arbetsordning. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-06-21, § 171, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har av 
kommunstyrelsens ordförande överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-04-20, § 72, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 6 april 2022, antas som nämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 6 april 2022. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 72 
Yttrande, daterad 2022-04-06 
Remittering av motion, daterad 2021-06-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 171 
Motion, inkommen 2021-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen 
anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 
daterat 6 april 2022. 

Annelie Johnssons (C) och Eva Inhammars (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons och Annelie Johnssons 
m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan Petterssons 
yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 496-2021 

§ 165 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegationsordningen, diarieförda under perioden 
2022-04-01 – 05-03. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
05-16 
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Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig

1 Annelie Johnsson, tjg ers för I Andersson C 1

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S 1

4
Anna Berg von Linde, förste vice 

ordförande
M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Bengt Jönsson (SD), tjg ers för K Hellström SD 1

9 Stefan Pettersson M 1

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1

11 Èmilie Lundgren S 1

12 Torbjörn Ekelund L 1

13 Aase Jönsson KD 1

SUMMA 8 5 0 0

Omröstningsbilaga 1) - § 157 Initiativärende, utredning Åsgården


