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Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Aase Jönsson (KD) 
Anneli Persson (S) 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Sten Wendel (M) 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Agneta Lenander (V), §§ 254 – 274, 
277  
Agneta Lenander (V), §§ 275 – 276, 278 – 280 (13.30 – 14.30) 
Kim Hellström (SD) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Martin Gustafsson (L), tjg ers för Torbjörn Ekelund (L), §§ 254 – 267 
Torbjörn Ekelund (L), §§ 268 - 280 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans Lindström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Frank Urban Johansson (KD) 
N E Jörgen Persson (SD) 
Annelie Johnsson (C), § 275 – 276, 278 (09.00 – 14.20) 
Betty Rosenqvist (M) 
Martin Gustafsson (L), §§ 268 - 274, 277 – 278 (09.00 - 14.10) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Jane Bergman, ekonomichef 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 275 - 276 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, §§ 
277 - 278 
Li Merander, barnrätts- och folkhälsostrateg, § 268 
Johan Cöster,  enhetschef allaktivitetshuset, § 269 

 
Kommunpolis Björn Johnsson, Polismyndigheten, § 255 j) 
VD Ulf Thysell, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB, §§ 275 – 
276 
Ekonomichef Johan Jönsson, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps 
AB, §§ 275 - 276 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-11-17, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 254 - 280 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-11-14 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 255 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Protokoll (inkl. bilaga) fört vid inspektion av Överförmyndaren i Svalövs 
kommun 12 oktober 2022, daterat 2022-10-17 (Dnr 419-2022). 

b) Svar på föreläggande i mål om laglighetsprövning; mål nr. 5399-22 (Dnr 
247-2022). 

c) Remiss Skånes Friluftslivsplan, 507-34103-2022, friluftslivspolitik (Dnr 
412-2022). 

d) Cirkulär från SKR: 22:31 - Arvoden och ersättningar till förmyndare, 
gode män och förvaltare med flera och SKR Cirkulär 22:37 - 
Budgetförutsättningar för åren 2022–2025 (Dnr 1-2022). 

e) Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-10-26, § 82 - Yttrande 
uppföljning av 2019 års granskningar av vård och omsorgsnämnden - 
Granskning av hemsjukvård/avancerad sjukvård i hemmet samt 
Granskning av utskrivningsklara patienter (inkl. yttrande) (Dnr 429-
2022). 

f) Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-10-26, § 81 - Uppföljning 
av plan för privata utförare (Dnr 43-2021). 

g) Socialnämndens protokoll 2022-10-27, § 142 142 - Uppföljning av plan 
privata utförare (inkl. underlag) (Dnr 43-2021). 

h) Kommunchef Stefan Larsson informerar om utträdesprocess ur 
Söderåsens miljöförbund gällande Bjuvs kommun (Dnr 194-2020). 

i) Kommunchef Stefan Larsson informerar om tvisten gällande 
entreprenaden BT Kemi efterbehandling (Dnr 167-2020). 

j) Kommunpolis Björn Jonsson informerar om Trygghetsmätning 2022 
(Dnr 173-2022). 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 256 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-11-01 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB den 5 oktober 2022 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder den 20 oktober 2022 
Protokoll från bolagsstämma i Svalövs Samhällslokaler AB den 5 augusti 2022 
[per capsulam] 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB den 6 oktober 2022 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB den 6 oktober 2022 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 497-2021, 294-2022 

§ 257 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ledamot alt. ersättare i styrelsen för det nya Leaderområdet 
bestående av f d Leader Nordvästra Skåne med Öresund samt 
MittSkåne utveckling väljs Agneta Sörensson (M). 

2. Till ombud vid stämmor med det nya Leaderområdet bestående av f d 
Leader Nordvästra Skåne med Öresund samt MittSkåne utveckling väljs 
Teddy Nilsson (SD). 

3. Till ersättare för ombud vid stämmor med det nya Leaderområdet 
bestående av f d Leader Nordvästra Skåne med Öresund samt 
MittSkåne utveckling väljs Jan Zielinski (S). 

4. Till ledamot i valberedningen för det nya Leaderområdet bestående av f 
d Leader Nordvästra Skåne med Öresund samt MittSkåne utveckling 
väljs Sebastian Nilsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Det nya Leaderområdet bestående av f d Leader Nordvästra Skåne med 
Öresund samt MittSkåne utveckling väljs NN (X) kommer att hålla 
konstituerande möte under december månad 2022. Det finns därför skäl att 
redan nu förrätta val avs detta. 

Det nya området omfattar det geografiska området för Bjuvs, Båstads, Eslövs, 
Helsingborgs, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Svalövs, Åstorps, 
Ängelholms och Örkelljunga kommuner. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-08-15, § 204, beslut om medfinansiering med 
774 430 kr över programperioden fördelat över sju år med start år 2023. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Leader (info@mittskaneutveckling.se, annika.jonsson@leaderskanens.se och 
tim.andersson.ljung@landskrona.se) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, HAAD, LAMN) 

mailto:info@mittskaneutveckling.se
mailto:annika.jonsson@leaderskanens.se
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Dnr 178-2022 

§ 258 Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp 
med förändringar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändras 2023-01-01 från 
48 300 till 52 500 kr . Det innebär att partistödet höjs med ca 8,7 %. 

Ajournering 09.20 – 09.25 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 67 
Reglemente för kommunalt partistöd 

 
Protokollet ska skickas till: 
De i fullmäktige representerade partierna  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, FKRT) 
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Dnr 346-2022 

§ 259 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023 - 
återremiss 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Sammanträden ska tillkännages dels genom anslag på kommunens 
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ledamöter och ersättare 
(Kommunallagen (2017:725) 5 kap, 13 - 15 §§). 

Reservationer 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2022-09-26, § 142, fattat beslut om 
sammanträdesdatum för 2023. Dock minoritetsåterremitterades frågan om på 
vilket sätt sammanträdena ska kungöras/annonseras.  

Kommunfullmäktige fattade 2022-09-26, § 142, följande beslut: 1)  
Kommunfullmäktige sammanträder 2023 (kl. 18.30) följande dagar: 30 januari, 
27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 30 
oktober, 27 november och 18 december. 2) Återremiss vad gäller punkt 2), med 
följande motivering: a) Det behövs ett förtydligande angående vad som menas 
med kommunens anslagstavla. b) Det behövs en konsekvensbeskrivning av 
vad skillnaden är mellan att få information till sig och att själv söka information, 
sett ur ett demokratiskt perspektiv.  

Frågan om på vilket sätt sammanträdena ska kungöras/annonseras 
återremitterades alltså genom s k minoritetsåterremiss1.   

a) Med kommunens anslagstavla avses den elektroniska anslagstavla 

som regleras i Kommunallagen (2017:725) 5 kap 13 §, andra stycket. 

Det är på denna kommunen ska anslå t ex dessa kallelser, 

tillkännagivanden om justering av protokoll och andra officiella 

meddelanden enl lag. Någon hänvisning till analog anslagstavla finns 

inte i dagens lagstiftning.  

b) Att genomföra en konsekvensbedömning av vad skillnaden är mellan att 

få information till sig och att själv söka information, ur ett demokratiskt 

perspektiv, skulle föra mycket långt. Vad avser man med att få 

informationen till sig? Även den annonsering i dagspress som tidigare 

föreskrevs av lagstiftningen innebar de facto att själv söka information. 

Genom ett beslut i fullmäktige att annonsera sammanträdena på 

ytterligare sätt, ökar också risken att ett sammanträde inte anses utlyst 

på beslutat sätt, genom t ex tekniska problem eller något förbiseende. 

                                                   
1 Omfattningen av beredningen bestäms av majoriteten, som även avgör när ärendet är tillräckligt berett 

för att åter behandlas i fullmäktige.    
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Detta hindrar inte att fullmäktiges presidium genom förvaltningen på fler 

sätt än det beslutade rutinmässigt informerar om sammanträdena, t ex  

på kommunens webbplats eller Facebooksida. Så sker redan i viss 
utsträckning och detta kan ytterligare utvecklas.   

Med ovanstående klarlägganden ansåg kommunstyrelsens ordförande att 
beredningen var tillräcklig och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-01, § 73, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: Sammanträden ska tillkännages dels 
genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom personlig kallelse till 
ledamöter och ersättare (Kommunallag (2017:725) 5 kap, 13 - 15 §§). 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 73 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-10-07  
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-26, § 142  
Arbetsutskottets protokoll 2022-09-20, § 63  
Kommunstyrelsens protokoll 2022-09-12, § 218 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Sammanträden ska tillkännages dels 
genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom personlig kallelse till 
ledamöter och ersättare (Kommunallagen (2017:725) 5 kap, 13 - 15 §§). 

Marie Irbladhs (M) och Annelie Johnssons (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Sammanträden ska tillkännages genom personlig kallelse 
till ledamöter och ersättare (Kommunallagen (2017:725) 5 kap, 13 - 15 §§), 
anslag på både kommunens digitala och fysiska anslagstavlor, information på 
kommunens hemsida och Facebook-sida samt annonser i Landskronaposten 
och Skånska Dagbladet. 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): Avslag 
på Marie Irbladhs m fl yrkande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Utvecklingschef  
Digitaliserings- och IT-chef 
Kommunikationschef 
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Dnr 316-2019 

§ 260 Reglementen för styrelse och nämnder, Sveriges 
kommuner och landsting (gemensamma bestämmelser) - 
Politisk organisation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Hittills gällande reglementen upphävs per 2022-12-31. 

2. Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser antas att gälla fr o m 
2023-01-01. 

3. Bilaga 1), gällande kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 

4. Bilaga 2), gällande krisledningsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 

5. Bilaga 3), gällande valnämnden, antas att gälla fr o m  2023-01-01. 

6. Bilaga 4), gällande bildningsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 

7. Bilaga 5), gällande socialnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 

8. Bilaga 6), gällande samhällsbyggnadsnämnden, antas att gälla fr o m 
2023-01-01. 

9. Bilaga 7), gällande myndighetsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 

10. Reglemente för revisionen antas att gälla fr o m 2023-01-01. 

11. Reglemente gällande överförmyndaren antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 

12. Kommunfullmäktiges presidium uppdras att ta initiativ till en 
arvodesberedning för översyn av gällande bestämmelser, i vilken 
gruppledarna för samtliga i fullmäktige representerade partier deltar. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande kommunallag trädde i kraft 2019-01-01. SKR har tagit fram ett nytt 
”normalreglemente” anpassat för denna. SKR har också tagit fram förslag till 
reglementen för revisionen i landets kommuner. Nu föreligger också förslag till 
reglementen för Svalövs kommun. 

Förslaget till nya reglementen är baserade på rekommendationer från SKR med 
utgångspunkt i nu gällande Kommunallag, tidigare ställningstaganden i 
reglementen samt förslagen till förändrad politisk organisation.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-11-09 
Förslag till nya reglementen för nämnder och styrelser 
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Reglemente för styrelser och nämnder, Ett underlag för lokala bedömningar, 
SKR 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Hittills gällande reglementen upphävs 
per 2022-12-31. 2) Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser antas att 
gälla fr o m 2023-01-01. 3) Bilaga 1), gällande kommunstyrelsen, antas att gälla 
fr o m 2023-01-01. 4) Bilaga 2), gällande krisledningsnämnden, antas att gälla fr 
o m 2023-01-01. 5) Bilaga 3), gällande valnämnden, antas att gälla fr o m  
2023-01-01. 6) Bilaga 4), gällande bildningsnämnden, antas att gälla fr o m 
2023-01-01. 7) Bilaga 5), gällande socialnämnden, antas att gälla fr o m 2023-
01-01. 8) Bilaga 6), gällande samhällsbyggnadsnämnden, antas att gälla fr o m 
2023-01-01. 9) Bilaga 7), gällande myndighetsnämnden, antas att gälla fr o m 
2023-01-01. 10) Reglemente för revisionen antas att gälla fr o m 2023-01-01. 
11) Reglemente gällande överförmyndaren antas att gälla fr o m 2023-01-01. 
12) Kommunfullmäktiges presidium uppdras att ta initiativ till en 
arvodesberedning för översyn av gällande bestämmelser, i vilken gruppledarna 
för samtliga i fullmäktige representerade partier deltar. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 
 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C), 
Annelie Johnsson (C) och Martin Gustafsson (L) deltar ej i beslutet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder/styrelser/organ 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Nämndsekreterare 
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Dnr 427-2022 

§ 261 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda - Ersättningsnivåer för 2023 m m 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Ersättningar till förtroendevalda fastställs enl förslag (bilaga) med 
anledning av förändrad politisk organisation. Ersättningarna räknas 
därefter fortsatt upp i enlighet med bestämmelserna om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda, § 3. 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomstbasbeloppet höjs 2023-01-01 från 71 000 kronor 2022 till 74 300 kronor, 
en höjning med 4,6 procent. Höjningen speglar förändringen i 
genomsnittsinkomst mellan år 2021 och 2022. Inkomstindex och 
inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställdes 
formellt av regeringen 2022-11-03. 

Av bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 3, 
framgår att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
Det innebär en höjning av arvoden och schablonersättning för förlorad 
arbetsinkomst med ca 4,6 % jämfört med år 2022.  

Budgetramarna torde få justeras i konsekvens med detta. 

Föreliggande förslag bygger på det förslag till förändrad politisk organisation 
som föreslås antas att träda i kraft 2023-01-01. Förändringar med anledning av 
detta är markerade med gul överstrykning. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-10-31 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
Ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2023 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Informationen noteras. 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ersättningar till förtroendevalda 
fastställs enl förslag (bilaga) med anledning av förändrad politisk organisation. 
Ersättningarna räknas därefter fortsatt upp i enlighet med bestämmelserna om 
ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 3. 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(53) 
Sammanträdesdatum 

2022-11-14 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 
 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C), 
Annelie Johnsson (C) och Martin Gustafsson (L) deltar ej i beslutet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
HR-Center Helsingborgs stad 
HR-chef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
 
 
Ajournering 10.20 – 10.40 
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Dnr 390-2022 

§ 262 Antalet ledamöter och suppleanter i kommunens 
helägda bolag kommande mandatperiod 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. För kommande mandatperiod, och intill dess annat beslutas, skall till 
resp bolagsstyrelse väljas ledamöter och suppleanter enl nedan: 

 

 
 

Bolag Antal ledamöter Antal suppleanter 

Svalövs Kommunhus AB 5 3 

AB SvalövsBostäder 5 3 

Svalövs Samhällslokaler AB 5 3 

Svalövs Kommunservice 

AB 

5 3 

Svalövs Energi AB 5 3 

Svalövs Utvecklings AB 3 0 

Reservationer 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C) och 
Annelie Johnsson (C), reserverar sig mot beslutet till förmån för Mari Irbladhs m 
fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Resp bolags bolagsordning medger ett spann inom vilket antalet ledamöter och 
suppleanter ska vara. Inför valet av nya styrelser, finns det anledning att 
specificera det antal ledamöter resp suppleanter som skall gälla under 
kommande mandatperiod, och intill dess annat beslutats.  

Av bolagsordningarna för resp bolag framgår oftast ett spann inom vilket antalet 
ledamöter och suppleanter skall vara. Inför valet av nya styrelser finns det 
anledning att specificera antalet. Det underlättar också partiernas och 
valberedningsnämndens arbete inför valet av dessa.  

Enl bolagsordningarna gäller nedanstående: 

Bolag Antal 

ledamöter 

Antal suppleanter 

Svalövs Kommunhus AB  3-5 3 

AB SvalövsBostäder  3-9  3-9 

Svalövs Samhällslokaler AB  3-5 3 

Svalövs Kommunservice AB  3-5 3 
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Svalövs Energi AB  3-5 3 

Svalövs Utvecklings AB  3-5 0 

 

Föreliggande förslag innebär att samma antal ledamöter och suppleanter skall 
gälla, som varit fallet hittills, med undantaget att AB SvalövsBostäder anpassas 
till övriga bolag och skall ha fem ledamöter och tre suppleanter. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-01, § 69, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) För kommande mandatperiod, och 
intill dess annat beslutas, skall till resp bolagsstyrelse väljas ledamöter och 
suppleanter enl nedan: 

Bolag Antal ledamöter Antal suppleanter 

Svalövs Kommunhus AB 5 3 

AB SvalövsBostäder 5 3 

Svalövs Samhällslokaler AB 5 3 

Svalövs Kommunservice 

AB 

5 3 

Svalövs Energi AB 5 3 

Svalövs Utvecklings AB 3 0 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 69 
Bolagsordningar för resp helägt bolag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) För kommande mandatperiod, och 
intill dess annat beslutas, skall till resp bolagsstyrelse väljas ledamöter och 
suppleanter enl nedan: 

 

Bolag Antal ledamöter Antal suppleanter 

Svalövs Kommunhus AB 5 3 

AB SvalövsBostäder 5 3 

Svalövs Samhällslokaler AB 5 3 

Svalövs Kommunservice 

AB 

5 3 

Svalövs Energi AB 5 3 

Svalövs Utvecklings AB 3 0 
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Marie Irbladhs (C), Jan Zielinskis (S) och Annelie Johnsson  förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: I bolagsstyrelserna ska det finnas fem ledamöter och fem 
ersättare. 

Beslutsgång 

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

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

Icke deltagande i beslut 
 

Martin Gustafsson (L) deltar ej i beslutet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB  
AB SvalövsBostäder  
Svalövs Samhällslokaler AB  
Svalövs Kommunservice AB  
Svalövs Energi AB   
Svalövs Utvecklings AB  
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, SARA) 
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Dnr 434-2022 

§ 263 AB SvalövsBostäder – reviderad bolagsordning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Bolagsordning för AB SvalövsBostäder, daterad 2022-11-07, fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2013-12-16, § 147, följande beslut: Förslag till 
bolagsordningar för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler godkänns 
(Dnr 317-2011). 

Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-11-08, § 111, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bolagsordning för AB 
SvalövsBostäder, daterad 2022-11-07, fastställs. 

Beslutsunderlag 

Svalövs Kommunhus AB protokoll 2022-11-08, § 111 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-16, § 147 
Gällande bolagsordning för AB SvalövsBostäder 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (S), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) förslag 
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bolagsordning för AB SvalövsBostäder, 
daterad 2022-11-07, fastställs. 

Jan Zielinskis (S) ändringsyrkande: Avslag på förslaget till revidering av § 8 i 
bolagsordningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis ändringsyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

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

Icke deltagande i beslut 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB 
AB SvalövsBostäder 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (SARA, LAMN) 
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Dnr 356-2021, 452-2021 

§ 264 Dataskyddsorganisation – kommunstyrelsens 
organisation - Dataskyddssamordnare 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Följande tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för 
kommunstyrelsen:   

 

• Linnea Tingne för administrativa avdelningen, exkl säkerhetsenheten  

• Niklas Schörling för säkerhetsenheten (kvarstår)  

• Liz Heiner för HR-avdelningen  

• Eva Lostedt för ekonomiavdelningen (kvarstår)  

• Ebba Svensson för utvecklingsavdelningen  

• Michael Wide för digitaliserings- och IT-enheten  

• Mikael Johansson för räddningstjänst (kvarstår) 

Sammanfattning av ärendet 

Alla organisationer som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudets funktion i 
organisationen är, i enlighet med dataskyddsförordningen, kontrollerande och 
rådgivande. Dataskyddsombudet har till uppgift att granska nämndernas 
efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det innebär att varje nämnd 
självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet.   

Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt över nämnderna ett särskilt 
ansvar för kommunens behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen ska 
inom ramen för uppsiktsplikten vid behov ge nämnderna råd, anvisningar och 
förslag på åtgärder.   

För att personuppgiftsansvariga nämnder ska kunna säkerställa och 
dokumentera att dataskyddsförordningen efterlevs, föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen antar en struktur för dataskyddsarbetet.   

En uttalad dataskyddsorganisation underlättar för kunskaps- och 
informationsspridning samt tydliggör vilket ansvar respektive roll har inom 
dataskyddsarbetet.    

Då nämndernas olika verksamheter har olika behov, föreslås ingen enhetlig 
struktur för hela kommunen. Istället ger den föreslagna strukturen en ram för 
hur dataskyddsorganisationen ska organiseras utifrån nämndernas verksamhet.   
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Till exempel ska varje nämnd ha minst en dataskyddssamordnare, men 
kommunstyrelsen som har diversifierade verksamhetsområden ska utse en 
dataskyddssamordnare för varje verksamhetsområde. Idag har redan varje 
avdelningen på kommunledningskontoret en utpekad dataskyddssamordnare.   

En roll som inte finns i nuvarande dataskyddsorganisation är  

”Dataskyddskoordinatorer”. Verksamheter som är geografiskt spridda, eller som 
hanterar stora mängder personuppgifter, föreslås utse en eller flera 
dataskyddskoordinatorer. Exempel på verksamheter som behöver utse 
dataskyddskoordinatorer är särskilt boende, förskola och grundskola.   

I arbetet med att ta fram ett förslag till dataskyddsorganisation så har 
förvaltningen dels tagit del av andra kommuners upprättade struktur, dels 
information från Integritetsmyndighetens samt facklitteratur på området.  

Om föreslagen struktur antas, finns det ett antal bilagor som syftar till att stöta 
de personuppgiftsansvariga nämnderna i utformningen av deras respektive 
dataskyddsorganisation.   

Bilagorna består av exempel på hur en dataskyddsorganisation kan se ut, en 
beskrivning av rollerna i strukturen och föreslagna arbetsuppgifter samt en 
redogörelse över dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som 
framgår av artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-11-15, § 281, följande beslut: 1) Riktlinjer för 
dataskyddsorganisation, daterade den 1 november 2021 antas. 2) Nämnderna 
uppmanas upprätta intern dataskyddsorganisation samt förordna 
dataskyddssamordnare i enlighet med antaget styrdokumentet. 3) Nämnderna 
uppmanas återrapportera intern dataskyddsorganisation samt förordnade 
dataskyddssamordnare till kommunstyrelsen. Återrapporteringen ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2021.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-12-06, § 302, följande beslut: 1) Följande 
tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen: 
Jonathan Olsson för nämndadministration och upphandling, Josefin Viktor för 
personalavdelningen, Eva Lostedt för ekonomienheten, Kristina Prahl för 
utvecklingsavdelningen, Cecilia Levander Kangas för digitaliserings- och IT-
enheten, Niklas Schörling för beredskap och säkerhet samt vaktmästeri och 
reception samt Mikael Johansson för räddningstjänst.  

Nu föreligger reviderat förslag till dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen. 
Dataskyddsamordnaren ansvarar för att arbeta löpande med frågor relaterade 
till dataskyddsförordningen. Samordnaren är ambassadör för dataskydd ute i 
organisationen samt kontaktperson för verksamheten och dataskyddsombudet i 
dataskyddsfrågor.  

Enligt riktlinjerna för dataskyddsorganisation ska nämnder som har 
diversifierade verksamhetsområden utse en dataskyddssamordnare för varje 
verksamhetsområde. Kommunledningskontorets verksamhetschefer har därför 
fått lämna förslag till dataskyddssamordnare för den egna verksamheten.   

Förvaltningen har gjort bedömningen att det inte behövs utses 
dataskyddskoordinatorer inom kommunstyrelsen verksamheter. 
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Arbetsutskottet föreslog 2022-11-01, § 68, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Följande tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för 
kommunstyrelsen:   

• Linnea Tingne för administrativa avdelningen, exkl 
säkerhetsenheten  

• Niklas Schörling för säkerhetsenheten (kvarstår)  

• Liz Heiner för HR-avdelningen  

• Eva Lostedt för ekonomiavdelningen (kvarstår)  

• Ebba Svensson för utvecklingsavdelningen  

• Michael Wide för digitaliserings- och IT-enheten  

• Mikael Johansson för räddningstjänst (kvarstår) 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 68 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 302  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 281  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01  
Förslag till dataskyddsorganisation, daterad 2021-11-01  
Bilaga 1: Exempel på dataskyddsorganisation   
Bilaga 2: Rollbeskrivning och vägledning vid upprättande av 
dataskyddsorganisation    
Bilaga 3: Dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som framgår av 
artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (S), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson 
(KD), Marie Irbladh (C), Annelie Johnsson (C) och Martin Gustafsson (L): 1) 
Följande tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för 
kommunstyrelsen:   
• Linnea Tingne för administrativa avdelningen, exkl 
säkerhetsenheten  

• Niklas Schörling för säkerhetsenheten (kvarstår)  

• Liz Heiner för HR-avdelningen  

• Eva Lostedt för ekonomiavdelningen (kvarstår)  

• Ebba Svensson för utvecklingsavdelningen  

• Michael Wide för digitaliserings- och IT-enheten  

• Mikael Johansson för räddningstjänst (kvarstår) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samtliga utsedda dataskyddssamordnare  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, FKRT, SAMA) 
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Dnr KS 315-2021 

§ 265 Förordnande av sektorchef Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Cecilia M Andersson tillförordnas fortsatt som Socialchef vård och 
omsorg under perioden 1 januari 2023 till som längst 30 juni 2023. 

2. För den period som Cecilia M Andersson är tillförordnad Socialchef vård 
och omsorg utgår fortsatt ett lönetillägg om 7 500 kronor i månaden. 

3. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal gällande tf sektorchef vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefen fattade ursprungligen ett delegationsbeslut, avseende 
tillförordnandet av Cecilia M Andersson till vård- och omsorgschef från den 16 
juni 2021 till och med den 30 september 2021. Då kommunchef endast kan 
fatta delegationsbeslut om att tillförordna sektorchef i upp till 6 månader får 
beslut om längre perioder fattas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 210, följande beslut: 1) Cecilia M 
Andersson är tillförordnad vård- och omsorgschef från och med den 23 augusti 
2021 till som längst den 30 april 2022. 2) För den period som Cecilia M 
Andersson är tillförordnad vård- och omsorgschef utgår ett lönetillägg om 7 500 
kronor i månaden, med start den 23 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-03-21, § 62, följande beslut: 1) Cecilia M 
Andersson tillförordnas fortsatt som Socialchef vård och omsorg under perioden 
1 maj 2022 till som längst 31 december 2022. 2) För den period som Cecilia M 
Andersson är tillförordnad Socialchef vård och omsorg utgår fortsatt ett 
lönetillägg om 7 500 kronor i månaden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21, § 62 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 210 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-08-13 
Delegationsbeslut, fattat 2021-08-12 
Delegationsbeslut, fattat 2021-06-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson 
(KD), Annelie Johnsson (C), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh (C), Martin 
Gustafsson (L), Niklas Bohn (S), Sten Wendel (M), Anneli Persson (S), Kim 
Hellström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Cecilia M Andersson 
tillförordnas fortsatt som Socialchef vård och omsorg under perioden 1 januari 
2023 till som längst 30 juni 2023. 2) För den period som Cecilia M Andersson är 
tillförordnad Socialchef vård och omsorg utgår fortsatt ett lönetillägg om 7 500 
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kronor i månaden. 3) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal gällande tf sektorchef vård och omsorg. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
Cecilia M Andersson 
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Dnr 409-2022 

§ 266 Rekrytering tf ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Inger Offesson Persson tillförordnas som ekonomichef under perioden 1 
januari 2023 till som längst 31 juli 2023. 

2. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal gällande tf ekonomichef. 

Sammanfattning av ärendet 

Då Jane Bergman lämnar sitt uppdrag som ekonomichef 2022-12-31, behöver 
en tillförordnad ekonomichef utses. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh 
(C), Ingrid Ekström (SD), Aase Jönsson (KD) Anneli Persson (S), Niklas Bohn 
(S), Martin Gustafsson (L), Annelie Johnsson (C) och Kim Hellström (SD): 1) 
Inger Offesson Persson tillförordnas som ekonomichef under perioden 1 januari 
2023 till som längst 31 juli 2023. 2) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas 
underteckna anställningsavtal gällande tf ekonomichef. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Inger Offesson Persson 
Kommunchef 
HR-chef 
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Dnr 802-2014 

§ 267 Förlängning och tillägg till avtal avs 
Pensionsadministration och valcentral för förmedling av 
avgiftsbestämd pension 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Svalövs kommun tecknar tillägg till avtal avs Pensionsadministration 
och valcentral för förmedling av avgiftsbestämd pension enl förslag från 
KPA Pensionsservice AB till 2024-03-31.  

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

F n pågår upphandling av upphandling av pensionsadministration och löpande 
pensionsförsäkring i Skånes kommuners regi (Dnr KS 353-2022). Det finns 
dock behov att förlänga gällande avtal t o m 2024-03-31. Skånes Kommuner 
rekommenderar kommunerna att teckna förlängningen/tillägget. Eftersom 
avtalets värde bedöms överstiga 5 mnkr får beslut fattas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 75 
E-postmeddelande från Skånes Kommuner, daterat 2022-10-04  
Skrivelse från KPA Pension  
Förslag till tillägg till avtal avs Pensionsadministration och valcentral för 
förmedling av avgiftsbestämd pension från KPA Pensionsservice AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs kommun tecknar tillägg till avtal avs 
Pensionsadministration och valcentral för förmedling av avgiftsbestämd pension 
enl förslag från KPA Pensionsservice AB till 2024-03-31. 2) Kommunstyrelsens 
ordförande bemyndigas underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Skåne Kommuner 
HR-chef 
Administrativ chef 
Upphandlingssamordnare 
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Dnr KS 439-2021 

§ 268 Delrapportering Tidigt och tillsammans i Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen fattade 2022-10-24, § 238, följande beslut: 1) Ärendet tas 
upp på nästkommande sammanträde. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson 
och barnrätts- och folkhälsostrateg Li Merander. 

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Jan 
Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C), Ingrid Ekström (SD), 
Anneli Persson (S), Sten Wendel (M) och Annelie Johnsson (C): Informationen 
noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
Vård- och omsorgschef 
Kommunförvaltningen (FPAN, LATE) 
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Dnr 220-2022 

§ 269 Allaktivitetssommar 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Återrapporteringen godkänns. 

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 föreslogs att en anpassad tvärsektoriell 
organisationsstruktur för ändamålet tas fram.  Satsningen skulle förslagsvis 
innehålla följande:  

• Personella resurser   

• Nattvandring  

• Förankring till ungdomsråd  

• Trygghetsvandring  

• Aktiviteter genom Aktivt Svalöv och Allaktivitetshusets 
satellitverksamheter  
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• 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 föreslogs ledas av enhetschef för 
Allaktivitetshuset, som har Aktivt Svalöv och satellitverksamheter kopplat till sitt 
uppdrag.  

Därför föreslogs att förvaltningen fick i uppdrag att genomföra projektet 
Allaktivitetssommar i Svalövs kommun.  

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.  

Kommunstyrelsen fattade 2022-05-16, § 152, följande 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.  

Nu föreligger återrapportering i enlighet med kommunstyrelsens beslut.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-01, § 72, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Återrapporteringen godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef allaktivitetshuset 
Johan Cöster. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 72 
Återrapportering, daterad 2022-10-23  
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 152  
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-03, § 22  
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25  
Länsstyrelsens rapport ”Lägesbild över barn och ungas uppväxtvillkor”  
Polisens trygghetsmätning 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C), Annelie 
Johnsson (C), Jan Zielinski (S) och Torbjörn Ekelund: 1) Återrapporteringen 
godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Ekonomichef  
HR- chef  
Utvecklingschef  
Sektorchefer  
Socialchef  
Utbildningschef  
Vård- och omsorgschef  
Trygghets- och säkerhetschef 
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Dnr KS 343-2022, BIN 186-2021 

§ 270 Kulturpolitiskt program för Svalövs kommun 2023 
- 2025 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens mening är att programmet inför antagande ska 
omarbetas på så sätt att de ekonomiska konsekvenserna av förslagen 
klarläggs, och att programmet anpassas efter antagen Budget 2023 
med plan 2024 – 2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2022-04-19, § 47 att ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera förslag till ny kulturplan med giltighetstid 2023-2025 vid 
bildningsnämndens sammanträde i september 2022. Bildningsnämnden 
beslutade vidare ge förvaltningen i uppdrag att harmoniera ny kulturplan med 
kommunens riktlinjer för styrdokument, antagna av Kommunstyrelsen den 
2022-03-14, § 68. 

Bildningsnämnden fattade 2022-08-16, § 86, följande beslut: 1)Förslag till 
kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022, remitteras till samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen. Remissvar ska vara bildningsnämnden 
tillhanda senast den 30 oktober 2022. 2) Förslag till kulturpolitiskt program, 
daterat den 5 augusti 2022, publiceras under remisstiden på kommunens 
webbplats för möjlighet för partier, kulturföreningar, andra kulturaktörer och 
allmänhet att inkomma med synpunkter. 3) Bildningsnämndens beslut 2022-04-
19, § 47, ändras på ett sådant sätt att förslag till kulturpolitiskt program 
presenteras vid bildningsnämndens sammanträde i november 2022. 

Bildningsnämnden fattade 2022-10-18, § 113, följande beslut: 1) Remisstiden 
för förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 5 augusti 2022, förlängs till 
den 30 november 2022. 2) Bildningsnämndens beslut 2022-08-16, § 86, ändras 
på sådant sätt att förslag till kulturpolitiskt program presenteras vid 
bildningsnämndens sammanträde i december 2022. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-10-18, § 113 
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-16, § 86 
Förslag till kulturpolitiskt program, daterat den 2022-08-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD) : 1) 
Kommunstyrelsens mening är att programmet inför antagande ska omarbetas 
på så sätt att de ekonomiska konsekvenserna av förslagen klarläggs, och att 
programmet anpassas efter antagen Budget 2023 med plan 2024 – 2025. 
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Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Marie Irbladh (C), 
Annelie Johnsson (C) och Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AESN, LATE, SAMA) 
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Dnr KS 203-2022, BIN 363-2022 

§ 271 Äskande av medel för anläggande av discgolfbana i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Bildningsnämnden meddelas att finansiering får ske genom 
omdisponering inom investeringsbudget för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2022-05-16, § 155, följande beslut: 
Bildningsnämnden uppmanas undersöka möjligheterna att låta anlägga platser 
för Disc Golf i Svalövs kommun, samt att äska medel för ändamålet. 

Vid bildningsnämndens möte den 2022-06-16, § 72, fick förvaltningen i uppdrag 
att undersöka möjligheterna för anläggande av discgolf till Svalövs kommun 
samt beräkna anläggnings- och driftskostnad för äskande av medel hos 
kommunfullmäktige. 

Vid bildningsnämndens möte den 2022-08 16, § 85, beslutades att låta Svalövs 
kommunservice AB projektera banorna i Billeberga och Svalöv med vardera 9 
hål och därefter inkomma med ett kostnadsförslag för detta projekt. 

Maxtaket för projektet bedöms och får ej överstiga 300 000 kr. Driften och 
skötseln av dessa banor skall i första skedet ansvaras av Kommunservice AB.  

Underlaget från Kommunservice AB gällande projekteringen är följande: 1) 
Billeberga: 160 000 kr + kostnader för att plantera träd och skapa hinder.   
Uppskattad tillkommande kostnad ca 60 000 kr (träd, buskar, jord och arbete) , 
totalt 220 000 kronor. 2) Svalöv: 190 000 kr inkl nödvändiga röjningar och 
markarbete som måste göras. 

Bildningsnämnden fattade 2022-10-18, § 112, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att till kommunstyrelsens sammanträde även presentera förväntade 
driftskostnader. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Bildningsnämnden beviljas 220 000 kr för anläggande av 
discgolfbana i Billeberga i anslutning till bäcken och grönområdet central i byn. 
2) Bildningsnämnden beviljas 190 000 kr för anläggande av discgolfbana i 
Svalöv i anslutning till aktivitetsparken/Linåkerskolan/Månsabo grönområde. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-10-18, § 112 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-10 
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-16, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-09 
Karta förslag till anläggande av discgolfbana, daterad 2022-08-09 
Bildningsnämndens protokoll 2022-06-16, § 72 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-06-09 
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Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 155 
Förlagsskrivelse, daterad 2022-04-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bildningsnämnden meddelas att 
finansiering får ske genom omdisponering inom investeringsbudget för år 2022. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 
 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Marie Irbladh (C), 
Annelie Johnsson (C) och Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 
  
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AKSN, NSFV, JEBN)  

 
 
Ajournering 12.00 – 13.00  
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Dnr 421-2022, 279-2022 

§ 272 Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Söderåsens miljöförbunds förslag till taxa för tillsyn enl lagen 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter antas att gälla fr o m 2023-
01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2022-10-04, § 53, föreslå 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna förslag till taxa för 
tobaksfria nikotinprodukter i Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och 
Örkelljunga kommuner. Taxan ska börja gälla 2023-01-01.  

Kommunfullmäktige fattade 2022-08-29, § 131, följande beslut: 1) 
Tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i 
Svalövs kommun överlåts till Söderåsens miljöförbund fr o m 2022-09-01 (Dnr 
KS 279-2022). 

Tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i 
Svalövs kommun överlåts till Söderåsens miljöförbund fr o m 2022-09-01 (KS 
Dnr 279-2022). 

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-01, § 74, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Söderåsens miljöförbunds förslag till 
taxa för tillsyn enl lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter antas att 
gälla fr o m 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 74 
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-10-04, § 53  
Förslag till Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter  
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-08-29, § 131 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (S), Jan Zielinskis (S), Aase Jönssons (KD), Marie Irbladhs (C), 
Anna Berg von Lindes (M), Torbjörn Ekelunds (L), Anneli Perssons (S), Annelie 
Jonssons (C), Niklas Bohns (S), Ingrid Ekströms (SD), Sten Wendels (M), Kim 
Hellströms (SD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Söderåsens miljöförbunds förslag till taxa för tillsyn enl 
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter antas att gälla fr o m 2023-
01-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund  
Bjuvs kommun  
Klippans kommun  
Perstorps kommun  
Örkelljunga kommun  
Kommunförvaltningen (LAMN)  
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Dnr KS 428-2022, SBN 166-2020 

§ 273 Samråd om detaljplan för del av Billeberga 1:1 
(etapp 1) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget, men vill betona 
vikten av att byggnaderna, då de kan vara upp till 4,5 våningar höga, 
utformas på ett sådant sätt att de harmonierar med omgivningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Planområdet omfattar ca 2 hektar och är beläget i de västra delarna av 
Billeberga, det som idag är Årups Gård. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av 
flerbostadshus. Syftet är också att säkerställa att den nya bebyggelsen 
anpassas till områdets kulturvärden, att naturvärden bevaras och skyddas samt 
att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för buller och risk säkerställs. 

Planförslaget möjliggör ca 130 nya bostäder. Flerbostadshusen är som högst 
längst österut med 4,5 våningar, och trappas sedan ned till 3 våningar i väster. 
Den befintliga ladan centralt i området bevaras för att användas som 
parkeringshus. I den södra delen av planområdet skapas ett nytt naturområde 
där också fördröjningsmagasin för dagvatten kommer att anläggas. Särskilt 
skyddsvärda träd och alléer i området bevaras och skyddas i detaljplanen. 

Förslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen. 

Delar av fastigheten Billeberga 1:1 tas i anspråk för allmänt ändamål (gata, park 
och natur). 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 
kap 11§ . 

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat planförfarande. 

Synpunkter på detaljplanen ska lämnas skriftligen senast den 25 november 
2022. Inkomna yttranden kommenteras i samrådsredogörelsen som upprättas 
efter samrådstidens slut. Samrådsredogörelsen kommer finnas tillgänglig under 
granskningstiden. 

Beslutsunderlag 

Samråd – Detaljplan för Billeberga 1:1 (etapp 1), Billeberga, Svalövs kommun 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustrationsplan 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Niklas Bohn (S), Aase Jönsson 
(KD), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh 
(C), Sten Wendel (M), Annelie Johnsson (C), Kim Hellström (D), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Kommunstyrelsen har 
inget att erinra mot planförslaget, men vill betona vikten av att byggnaderna, då 
de kan vara upp till 4,5 våningar höga, utformas på ett sådant sätt att de 
harmonierar med omgivningen. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, AAHN) 
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Dnr KS 435-2022, SBN 315-2017 

§ 274 Samråd, Detaljplan för del av stadsplan för 
Teckomatorp 7:53 m fl., Teckomatorp, Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig. 

Reservationer 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Marie Irbladhs (C) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-26 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Teckomatorp 7:53 m.fl. 
samt att samråda om det. 

Planförslaget var ute på samråd under perioden 2018-04-16 till 2018-05-07. 
Under samrådet framkom yttranden berörande redovisning av utredningar i 
planbeskrivningen, buller och ökad trafik, riksintresse för kulturmiljövård, 
naturvård och järnväg, risker gällandefarligt gods, bestämmelser i plankartan, 
fastighetsrättsliga frågor, dagvattenhantering, markföroreningar, VA-frågor, 
byggnaders utformning samt samrådskretsen. 

Då det är över 4 år sedan planförslaget var ute på samråd och stora 
förändringar av planförslaget har skett kommer planförslaget att gå ut på ett 
andra samråd istället för att gå ut på granskning. 

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsändamål i stationsnära läge. Den 
nya bebyggelsen ska utformas så att den tar avstamp i den befintliga 
kulturmiljön men låter arkitekturen spegla vår tid. Vidare syftar detaljplanen till 
att säkerställa så att dagvattnet tas om hand lokalt och att bostäderna uppfyller 
bullerkraven. 

Planområdet ligger i norra Teckomatorp mellan Bantorget och Norra vallarna. 
Området är åtkomligt från Skolgatan och Vallgatan, avgränsas i norr av villa-
bebyggelse, i öst av äldre villabebyggelse samt i väst och söder av bullervall. 
Planområdet omfattar delar av Teckomatorp 7:1, 7:4 och 7:53 till 7:60 

Planområdets areal är cirka 17 000 kvadratmeter. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-10-19, § 142, följande beslut: 1) 
Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Teckomatorp 
7:53 m.fl. på samråd 2. 2) Planförslaget bedöms inte medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap. 11 § 
miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-19, § 142 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-12 
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Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von Linde (M), Jan 
Zielinski (S) och Niklas Bohn (S): 1) Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig. 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Det ska finnas möjlighet att precis 
som i det första samrådet ge möjlighet till byggnation med fler våningar än två. 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1) 
Avslag på Marie Irbladhs yrkande. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, CAEK, SARA) 
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Dnr KS 302-2022, SBN 343-2022 

§ 275 Affärsplan NSVA 2023 – 2025 - Nya förutsättningar 
för VA-taxan i Svalöv 

Kommunstyrelsens beslut 

1. KPI ändras i affärsplanen från 5 % till 10 %.  

2. Internräntan för 2023 kvarstår på 1,25 %. 

Sammanfattning av ärendet 

Förutsättningarna för NSVA:s affärsplan och i förlängningen VA-taxorna  
bestäms under januari-februari för att varje del ska hinna kommuniceras med 
kommunerna under våren.  

Vid detta tillfälle såg NSVA tendenser till stigande priser, men osäkerheten 
kring framtiden var mycket stor. Affärsplanen är underlag för taxeförslaget som 
tas fram till den 1 september och NSVA:s budgetarbete som genomförs under 
hösten. Osäkerheten om framtiden är fortsatt mycket stor, men NSVA kan 
konstatera att i dagsläget haft de största prisökningarna sedan 1980-talet. Detta 
medför i sin tur stigande räntor. 

NSVA arbetar i affärsplanen med reala kostnadsförändringar och lägger en 
generell förändring för förväntad KPI-ändring. Vid affärsplanstillfället användes 
5%. Inför höstens budgetarbete används verkligt KPI-utfall per maj i enlighet 
med den generella skrivning som finns i våra taxor för att justera NSVA:s 
budgetramar. I år uppgick den till 7,3 %.  

NSVA har gjort en bedömning av hur verklig kostnadsökning hos oss ser ut 
utifrån den resursmix vi har, där inte minst kostnaden för energi får stort 
genomslag, även om vi till stor del har säkrat våra priser också för 2023. Vi 
hamnar då på en kostnadsökning för driften på 10,2 %. NSVA har i övrigt inte 
tagit hänsyn till framtida kostnadsökningar, t ex avseende 
personalkostnadsökningar, vilket trots en högre KPI-höjningen kommer 
innebära stora budgetneddragningar jämfört med de åtaganden som planerats i 
affärsplanen. 

VA är en verksamhet med ett stort anläggningskapital, där NSVA genom att 
vara det kompetensbolag våra kommuner förväntat av oss, har kunnat öka 
förnyelsetakten av dessa anläggningar samt också byggt nya anläggningar för 
att möta behov från en växande befolkning och ökade krav från samhället. Med 
stigande räntor ökar dock räntekostnaderna för dessa investeringar den totala 
VA-kostnaden. 

För att ta fram ett taxeunderlag som bättre speglar de nya förutsättningarna 
önskar NSVA göra följande: 

KPI ändras i affärsplanen från 5 % till 10 %. 

Kommunen bekräftar att de ränteförutsättningar vi fick i affärsplanearbetet för 
2023 kvarstår att gälla alternativt meddelar om annan förutsättning har 
beslutats av kommunen. 
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Taxeförändring med ändrad KPI och bibehållen ränta framgår av bifogad tabell. 
NSVA justerar förutsättningarna för taxan enligt tabellen om inget förbehåll 
återkopplas från kommunen. 

Med bibehållen ränta behöver taxan i Svalöv för 2023 i genomsnitt öka med  
8,6 % i stället för 5,0 % i tidigare förslag. En procentenhet i ökad ränta ökar 
intäktsbehovet med ytterligare 5,3 %. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-08-15, § 206, följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut daterat 1 juni 2022, § 98 samt Affärsplan 
NSVA 2023-2025 noteras. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-09-14, § 124, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) KPI ändras i affärsplanen från 5 % till 10 %. 2) 
Internräntan för 2023 kvarstår på 1,25 %. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av VD Ulf Thysell och 
ekonomichef Johan Jönsson, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-09-14,§ 124 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-29 
NSVA, Beslutsunderlag Affärsplan Svalövs kommun, daterat 2022-08-22 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 206 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) KPI ändras i affärsplanen från 5 % till 10 %. 2) 
Internräntan för 2023 kvarstår på 1,25 %. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, MAN, LELE, MSWN) 
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Dnr KS 423-2022, SBN 417-2022 

§ 276 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa from 
2023-01-01 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Följande förändringar i VA-taxan i Svalövs kommun fastställs från och 
med 2023-01-01: 

i. VA-taxa taxebilaga 1) (Anläggningsavgifter) justeras med 
indextalet för maj 2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 
(Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-taxa § 10. 
Justeringen innebär en höjning med 11,2 % jämfört med 2022. 

ii. VA-taxa taxebilaga 2) (Brukningsavgifter) justeras med en 
snitthöjning av VA-taxan på 7,6 %. För Typhus A (villa) innebär 
höjningen 80 kr/mån (8,2 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 51 
kr/mån/lgh (7,8 %). Snitthöjningen på 7,6 % fördelas på avgiften 
för vattenslag dricksvatten med 3,6 %, avgiften för vattenslag 
spillvatten med 10,0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med 
7,6 %. 

iii. VA-taxa taxebilaga 3) (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2022 (365,8) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en 
höjning med 7,3 % jämfört med 2022 

iv. Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på 
mätarna har införts. 

Sammanfattning av ärendet 

Planerade åtgärder för VA-verksamheten har presenterats i Affärsplan 2023-25 
del 1 – VA-system. 

VA-verksamheten i Svalöv drabbas – liksom vår omvärld – av kraftigt stigande 
kostnader inom flera områden. Högre energikostnader, drivmedelskostnader 
och asfaltskostnader är områden som ger oss en omfattande påverkan. 
Stigande räntor kommer också att ha en mycket stor påverkan framöver, då VA 
är en verksamhet med stort anläggningskapital. 

Därutöver är det investeringar i VA-anläggningen som ökar kostnaderna. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-10-19, § 138, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1. Följande förändringar 
föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2023-01-01: a) VA-taxa 
taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2022 (137,1) 
i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-
taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 11,2 % jämfört med 2022. b) VA-
taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras med en snitthöjning av VA-taxan 
på 7,6 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 80 kr/mån (8,2 %) och för 
Typhus B (flerfamiljshus) 51 kr/mån/lgh (7,8 %). Snitthöjningen på 7,6 % 
fördelas på avgiften för vattenslag dricksvatten med 3,6 %, avgiften för 
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vattenslag spillvatten med 10,0 % och avgiften för vattenslag dagvatten med 
7,6 %. C) VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras 
med indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 7,3 % jämfört med 2022. d) Indelning av 
”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på mätarna har införts. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av VD Ulf Thysell och 
ekonomichef Johan Jönsson, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-10-19, § 138 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-05 
Förslagsskrivelse från NSVA, Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr.o.m. 
2023-01-01 dat. 2022-09-14. 
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2023 typhus A och B. 

Övriga bilagor: 
2023 NSVA VA-taxebilaga 1 Svalöv 
2023 NSVA VA-taxebilaga 2 Svalöv 
2023 NSVA VA-taxebilaga 3 Svalöv 
VA-taxa 2023 Svalöv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Följande 
förändringar i VA-taxan i Svalövs kommun fastställs från och med 2023-01-01: 

i. VA-taxa taxebilaga 1) (Anläggningsavgifter) justeras med 
indextalet för maj 2022 (137,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) 
enligt Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 
11,2 % jämfört med 2022. 

ii. VA-taxa taxebilaga 2) (Brukningsavgifter) justeras med en 
snitthöjning av VA-taxan på 7,6 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 80 
kr/mån (8,2 %) och för Typhus B (flerfamiljshus) 51 kr/mån/lgh (7,8 %). 
Snitthöjningen på 7,6 % fördelas på avgiften för vattenslag dricksvatten med 3,6 
%, avgiften för vattenslag spillvatten med 10,0 % och avgiften för vattenslag 
dagvatten med 7,6 %. 

iii. VA-taxa taxebilaga 3) (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2022 (365,8) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 
100). Justeringen innebär en höjning med 7,3 % jämfört med 2022 

iv. Indelning av ”Byggvatten med mätning” mellan olika storlekar på 
mätarna har införts. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA) 
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Dnr 258-2022 

§ 277 Lokal lönebildning 2023 (löneöversyn) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Utrymmet för 2023 års löneöversyn fastställs till: 
3,7 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 
2,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 
0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas 
för riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande. 

2. Följande yrkesgrupper prioriteras i 2023 års löneöversyn: 
Sjuksköterskor, ca 20 personer 
Undersköterskor, ca 160 personer 
Skolledare/rektorer, ca 15 personer 

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger behov av att fastställa löneutrymme samt  förorda vilka 
yrkesgrupper som ska prioriteras inför 2023-års löneöversyn. 

Enligt nu gällande delegationsordning, KS § 246/2021, har kommunstyrelsens 
personalutskott mandat att besluta om inriktning av årlig löneöversyn samt 
särskild lönesatsning. Med anledning av att löneöversynen har en stor 
ekonomisk påverkan för hela förvaltningen föreslås dock att personalutskottet 
överlämnar sitt förslag till kommunstyrelsen för beslut i ärendet. 

Arbetet med att uppnå konkurrenskraftiga löner i Svalövs kommun och därmed 
möjliggöra en god kompetensförsörjning fortsätter enligt tidigare modell, som 
har visat sig vara framgångsrik och uppskattad. 

Inför löneöversynen 2020, 2021 och 2022 beslutades att avsätta ett särskilt 
utrymme disponerat av förvaltningschefen Denna lösning, i kombination med 
politiskt beslutade lönesatsningar, har fallit mycket väl ut och har varit ett 
effektivt verktyg i den samlade lönebildningen (KS § 181/2019, KS § 195/2020 
samt KS § 250/2022). 

Förvaltningen föreslår därför att 2023-års löneutrymme sätts till 3,7 procent av 
löneunderlagssumman för prioriterade grupper samt 2,9 procent av löne-
underlagssumman för övriga yrkesgrupper. Därutöver avdelas 0,1 procent av 
löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper för riktade lönesatsningar enligt 
förvaltningschefens bestämmande. 

Som prioriterade grupper i 2022-års löneöversyn föreslås följande 
yrkesgrupper:  
 
Sjuksköterskor, ca 20 personer 
Denna yrkesgrupp är liten, men har en betydande inverkan på hela 
undersköterskegruppens arbete och samtliga brukares välmående inom  
Vård & omsorg. 
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Undersköterskor, ca 160 personer 
En yrkesgrupp där utmaningarna att rekrytera och behålla medarbetarna blir allt 
större. Här behöver Svalövs kommun uppnå en lönenivå som kan konkurrera 
med omvärlden om den begränsade arbetskraft som finns. 
 
Skolledare/rektorer, ca 15 personer 
Medellönen för denna yrkesgrupp ligger avsevärt lägre i Svalövs kommun än i 
omgivande kommuner, något som påtagligt försvårat rekryteringsläget det 
senaste året. 
 
De föreslagna prioriteringarna utgår från ledningsgruppens syn gällande 
kompetensförsörjning och personalutskottets övergripande viljeinriktning för 
lokal lönebildning. 
 
Personalutskottet föreslog 2022-11-08, § 35, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utrymmet för 2023 års löneöversyn fastställs till: 
3,7 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 
2,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 
0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas för 
riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande. 
2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2023 års löneöversyn: 
Sjuksköterskor, ca 20 personer 
Undersköterskor, ca 160 personer 
Skolledare/rektorer, ca 15 personer 
 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
tf socialchef vård och omsorg Cecilia M Andersson. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-11-08, § 35 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 
Kommunstyrelsens protokoll § 250/2022 
Kommunstyrelsens protokoll § 121/2021 
Kommunstyrelsens protokoll § 195/2020  
Kommunstyrelsens protokoll § 181/2019 
Kommunstyrelsens protokoll § 229/2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C), Torbjörn 
Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Jan Zielinski (S), Anneli Persson 
(S) och Ingrid Ekström (SD): 1) Utrymmet för 2023 års löneöversyn fastställs till: 
3,7 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 
2,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 
0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas för 
riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande. 
2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2023 års löneöversyn: 
Sjuksköterskor, ca 20 personer 
Undersköterskor, ca 160 personer 
Skolledare/rektorer, ca 15 personer 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 25-2022 

§ 278 Mål och budget 2023, med plan 2024 - 2025 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Svalövs kommun, enligt     
kommunstyrelsens förslag daterat den 14 november 2022, antas. 

2. 2023 års borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställes till 
0,5%. 

3. Bildningsnämnden bemyndigas att fastställa bidrag till fristående 
huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom 
förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för verksamhetsåret 
2023 i enlighet med punkt 1) ovan. 

4. Låneramen för år 2023 fastställs till 380 mnkr. Kommunstyrelsen 
bemyndigas omsätta och ta upp nya lån för kommunen inom beslutad 
låneram. 

5. Kommunstyrelsen uppdras att: 
- Verka för att kompletterande trafik till och från våra tågstationer 
optimeras. 
- Påskynda arbetet med att utöka kommunens markreserv samt att 
befrämja en snabbare exploatering av färdigplanerade områden. 

6. Bildningsnämnden uppdras att: 
- Biträda samhällsbyggnadsnämnden i dess utredningsarbete gällande 
framtida områden för fotbollsplaner inom Billeberga tätort. 

7. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att 
- Göra en översyn av gällande lokala trafikföreskrifter intill förskolor, 
skolor samt lekplatser för att ytterligare främja tillgänglighet, trygghet,       
trafiksäkerhet samt miljö och hälsa.     
- I samarbete med bildningsnämnden utreda samt föreslå framtida 
områden för fotbollsplaner inom Billeberga tätort. 

8. Socialnämnden uppdras att skyndsamt göra en översyn av behoven av 
nya boendeformer för brukare inom LSS. 

Reservationer 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S) reserverar sig mot 
beslutet, punkt 1). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen skickade förslag till Mål och budget 2023 med plan 

2024 - 2025 på remiss den 7 juni 2022, § 176, till berörda nämnder. Vid samma 
tillfälle föreslog kommunstyrelsen att skattesatsen skulle vara oförändrad om 
20,74 procent per skattekrona för år 2023.   
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Remissvaren har inkommit från nämnderna och dessa har bearbetats av det 
nya styret som nu föreslår Mål och budget för 2023 med plan 2024 - 2025.     

Allmänt om mål och budget 2023 

Läget i vår omvärld är mycket instabilt med ett krig i vårt omedelbara 
närområde samt en stor finansiell oro på världsmarknaden. Vi har en snabbt 
stigande inflation i Sverige, rekordhöga elpriser och stigande räntor.  

De närmaste tre åren kommer sannolikt bli svåra rent ekonomiskt och vi har 
troligen det värsta fortfarande framför oss. 

Slutsatsen av allt detta för Svalövs kommun är att vi måste anpassa sig efter 
rådande omständigheter och våga agera på det sätt som situationen kräver. 

Alla måste ta ansvar och dela bördan av en krympande kommunal ekonomi. 

Vidare måste varje generation bära sin del och undvika att skjuta skulder på 
nästa generation. Det är en av anledningarna till att skattesatsen för år 2023 
är oförändrad.  

Rent konkret innebär det bland annat att verksamheterna måsta spara in cirka 
20 miljoner kronor för att kunna åstadkomma ett nollresultat för år 2023.  

För att möta oförutsedda händelser och risker föreslås att medel ur kommunens 
resultatutjämningsreserv (RUR) avdelas. Det skall också påpekas att det är just 
detta som är syftet med reserven; att jämna ut intäkter över en konjunkturcykel.  

Kommunens ambitioner avseende våra investeringar i vägar, maskiner, 
fritidsanläggningar m m måste minska med cirka 25 miljoner kronor från tidigare 
plan för att ha en hållbar finansiering över tid.  

Områden som kan leda till en effektivare förvaltning måste prioriteras och här 
skall särskilt vår digitaliseringsresa och gynnsamma interkommunala 
samarbeten nämnas. 

Vad avser våra bolag kommer det av föreslagna ägardirektiv framgå att särskild 
uppmärksamhet skall riktas mot följande områden: 

• Energieffektivisering i alla typer av lokaler och anläggningar 

• Utredning av möjligheterna till en framtida energiproduktion i 
kommunal regi som syftar till att kommunen som geografisk yta skall vara en 
nettoleverantör av energi.  

• Att hitta en långsiktig lösning gällande Röstångabadet. 

• För de bolag som levererar tjänster och andra nyttigheter till den  

kommunala verksamheten kommer sparbetinget vara att hålla befintliga priser 
som ej beror på volymökningar (till exempel ökat antalet elever).  

Förändrad politisk organisation och arvodesberedning 

Följande förändringar i den politiska organisationen föreslås träda i kraft från 
och med den 1 januari 2023: 

• En mer demokratiskt sammansatt revision där alla partier i 
kommun-fullmäktige bereds en plats i revisionen. Alla partier kommer 
därigenom kunna följa upp och granska hur nämnder och styrelser sköter sina 
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åtaganden. Det innebär att antalet platser utökas från 5 revisorer till 7 revisorer 
för denna mandatperiod samt att ordförande i revisionen utses av majoriteten. 

• Nuvarande socialnämnd och vård- och omsorgsnämndeslås ihop 
till en socialnämnd med ett individ- och familjeutskott. Nämnden innehåller sju 
ledamöter och sju ersättare med ett utskott om fem ledamöter, men inga 
ersättare. Nämndens presidium utökas från två till tre ledamöter. Motivet är att 
anpassa den politiska överbyggnaden till de ekonomiska förutsättningarna som 
gäller samt att i Skottlandsmodellens anda samla verksamheter inom det 
sociala området. 

• Samhällsbyggnadsnämndens och Bildningsnämndens presidier 
utökas från två till tre ledamöter för att få en likformighet av presidiets samman-
sättning i större nämnder. 

• Kommunstyrelsens personalutskott avvecklas och uppgifterna 
återförs till kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med förändringen är att 
underlätta den operativa styrningen av kommunens verksamheter samt att 
återigen inte ha en för omfattande politisk organisation. Här skall särskilt 
noteras att denna förändring på intet sätt kommer minska kommunledningens 
fokus gällande personalfrågor samt rollen som arbetsgivare. 

Utöver dessa förändringar i den politiska organisationen kommer det även 
föreslås att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att göra en översyn av 
nu gällande arvodesbestämmelser och efter vederbörlig förankring bland 
gruppledarna föreslå nödvändiga förändringar. Sammantaget beräknas 
kostnaderna för den politiska organisationen minska under denna 
mandatperiod. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas en redogörelse av ekonomichef 
Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse daterad 2022-11-04 
Förslag till Mål och budget 2023, plan 2024 - 2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD) och Sten 
Wendel (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mål och budget 2023 med 
plan 2024-2025 för Svalövs kommun, enligt kommunstyrelsens förslag daterat 
den 14 november 2022, antas. 2) 2023 års borgensavgift för kommunens 
helägda bolag fastställes till 0,5%. 3) Bildningsnämnden bemyndigas att 
fastställa bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola för 
verksamhetsåret 2023 i enlighet med punkt 1) ovan. 4) Låneramen för år 2023 
fastställs till 380 mnkr. Kommunstyrelsen bemyndigas omsätta och ta upp nya 
lån för kommunen inom beslutad låneram. 5) Kommunstyrelsen uppdras att: 

- Verka för att kompletterande trafik till och från våra tågstationer optimeras. 

- Påskynda arbetet med att utöka kommunens markreserv samt att befrämja en 
snabbare exploatering av färdigplanerade områden. 
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6) Bildningsnämnden uppdras att: 

- Biträda samhällsbyggnadsnämnden i dess utredningsarbete gällande framtida 
områden för fotbollsplaner inom Billeberga tätort. 

7) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att 

- Göra en översyn av gällande lokala trafikföreskrifter intill förskolor, skolor samt 
lekplatser för att ytterligare främja tillgänglighet, trygghet,       trafiksäkerhet 
samt miljö och hälsa.     

- I samarbete med bildningsnämnden utreda samt föreslå framtida områden för 
fotbollsplaner inom Billeberga tätort. 

8) Socialnämnden uppdras att skyndsamt göra en översyn av behoven av nya 
boendeformer för brukare inom LSS. 

Jan Zielinskis (S), Anneli Perssons (S) och Niklas Bohns (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Bifall till socialdemokraternas förslag till budget.   

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Marie Irbladh (C), Agneta Lenander (V) och Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i 
beslutet. 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S) och Annelie Persson (S) deltar ej i beslutet, 
punkterna 2) – 8). 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Nämndsekreterare 
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Dnr 432-2022 

§ 279 Ägardirektiv helägda kommunala bolag 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Ägardirektiv för AB SvalövsBostäder, daterade 2022-11-07, fastställs.. 

2. Ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB, daterade 2022-11-07, 
fastställs. 

3. Ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB, daterade 2022-11-07, 
fastställs. 

4. Ägardirektiv för Svalövs Energi AB, daterade 2022-11-07, fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-11-07, § 107 – 110 kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige anta ägardirektiv för AB SvalövsBostäder, Svalövs 
Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB och Svalövs Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Svalövs Kommunhus AB protokoll 2022-11-07, §§ 107 - 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ägardirektiv för AB SvalövsBostäder, 
daterade 2022-11-07, fastställs. 2) Ägardirektiv för Svalövs Samhällslokaler AB, 
daterade 2022-11-07, fastställs. 3) Ägardirektiv för Svalövs Kommunservice AB, 
daterade 2022-11-07, fastställs. 4) Ägardirektiv för Svalövs Energi AB, daterade 
2022-11-07, fastställs. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Niklas Bohn (S), Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S), Marie Irbladh (C), 
Agneta Lenander (V) och Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB 
AB SvalövsBostäder  
Svalövs Samhällslokaler AB  
Svalövs Kommunservice AB  
Svalövs Energi AB 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, SARA) 
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Dnr KS 496-2021 

§ 280 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 
2022-10-10 – 2022-10-31. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-
11-14. 

 


