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Dnr - 

§ 315 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson, socialchef vård och omsorg Madeleine 
Moberg och HR-chef Cecilia Hagström informerar om Covid-19-
situationen i förvaltningen. 

b) Kommunchef Stefan Larsson informerar om läget vad gäller 
Söderåsens miljöförbund. 

c) Utbildningschef Hans Dahlqvist informerar om genomförd inspektion av 
Skolinspektionen samt läget vad gäller fri sökning till 
gymnasieutbildningar i Skåne. Informationen lämnades under 
ajournering. 

d) SKR Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus, SKR Cirkulär 20:45 - 
Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020, SKR Cirkulär 20:48 - 
Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner 
enligt PFA och KAP-KL under 2021 samt SKR Cirkulär 20:49 -
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL (Dnr 2-
2020) 

e) Dom gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, gällande Beslut 
§ 152 i kommunfullmäktige, Svalövs kommun den 31 augusti 2020, 
Målnummer 12041-20 (Dnr 318-2020) 

f) Dom i mål gällande överklagande, laglighetsprövning, gällande 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 125, angående jäv (Målnr 
10749-19) (Dnr 374-2019) 

g) Dom gällande Överklagande, laglighetsprövning, gällande 
kommunfullmäktiges beslut 2019-08-26, § 123, att återkalla uppdrag i 
AB Svalövsbostäder och AB Svalövslokaler samt val av nya 
styrelseledamöter till samma bolag, målnr 10384-19 (Dnr 315-2019) 

h) Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, 
2020 (Dnr 379-2020) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 316 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2020-11-24 

Protokoll från Direktionens sammanträde, Söderåsens miljöförbund 2020-11-10 

Protokoll från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2020-10-19 

Protokoll från styrelsen för Sydvatten AB, 2020-10-19 
 
 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 

  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(34) 
Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 1-2020 

§ 317 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 6-2019 

§ 318 Uppföljning för kommunstyrelsen per 2020-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen för kommunstyrelsen per 2020-10-31 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreliggare uppföljning för kommunstyrelsen per den 2020-10-31.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 
Under redogörelsen var sammanträdet ajournerat. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för kommunstyrelsen per 2020-10-31  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Uppföljningen för 
kommunstyrelsen per 2020-10-31 godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr 6-2019 

§ 319 Uppföljning för Svalövs kommun per 2020-10-31 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen för Svalövs kommun per 2020-10-31 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreliggare uppföljning för Svalövs kommun per den 2020-10-31.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 
Under redogörelsen var sammanträdet ajournerat. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för Svalövs kommun per 2020-10-31  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Uppföljningen för 
kommunstyrelsen per 2020-10-31 godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr 409-2009 

§ 320 Plan för intern kontroll 2020 - Uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Rapporteringen av uppföljningen av den interna kontrollen 2020 
godkännes.  

2. Kommunstyrelsen bedömer att God intern kontroll i Svalövs kommun 
har uppnåtts under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enl gällande Policy för intern kontroll, 8 §,  beslutad av kommunfullmäktige 
2017-10-31, § 143, skall resp nämnd/styrelse löpande eller senast den 1 
november varje år, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-24, § 90, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Rapporteringen av uppföljningen av 
den interna kontrollen 2020 godkännes. 2) Kommunstyrelsen bedömer att God 
intern kontroll i Svalövs kommun har uppnåtts under 2020. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-24, § 90 
Socialnämndens protokoll 2020-10-29, § 149 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 143 
Styrelsens för BT Kemi efterbehandling protokoll 2020-10-28, § 36 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-21, § 92 
Myndighetsnämndens protokoll 2020-10-19, § 106 
Bildningsnämndens protokoll 2020-10-13, § 98 
Beslut från överförmyndaren, daterat 2020-10-08 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Rapporteringen av uppföljningen av den interna 
kontrollen 2020 godkännes. 2) Kommunstyrelsen bedömer att God intern 
kontroll i Svalövs kommun har uppnåtts under 2020. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelsen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, SARA, SAMA, HAHZ, FKRT, HESN) 
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Dnr 256-2020 

§ 321 Plan för intern kontroll 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Tills vidare antas Plan för intern kontroll 2020 att gälla också för år 
2021.  

2. Kommunförvaltningen avser återkomma med förslag till reviderad plan 
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Enl gällande Policy för intern kontroll, 5 §, beslutad av kommunfullmäktige 
2017-10-31, § 143, skall resp nämnd/styrelse senast 31 december året före 
kontrollåret varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen. 

Planen skall bygga på en tydlig och transparant riskanalys. Riskanalysen skall 
dokumenteras i en bruttorisklista. Denna bruttorisklista är underlag för beslut 
om vilka internkontrollmoment, som skall genomföras under det kommande 
året. 

Förvaltningen önskar arbeta genom planen för 2021, och inför 
kommunstyrelsens beslut arbeta med en bruttolista ur vilken ur ett risk- och 
konsekvensperspektiv lämpliga kontroller väljs. Ett sådant arbete har ännu inte 
varit möjligt att prioritera, varför förvaltningens förslag är att för nu prolongera 
gällande plan, och senast i april återkomma till kommunstyrelsen för antagande. 
Kommunstyrelsens plan kommer att innehålla en generell del, som träffar 
samtliga nämnders och styrelsers verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Tills vidare 
antas Plan för intern kontroll 2020 att gälla också för år 2021. 2) 
Kommunförvaltningen avser återkomma med förslag till reviderad plan senast 
vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelsen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, LELE, SARA, SAMA, HAHZ, FKRT, HESN) 
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Dnr 346-2020 

§ 322 Riktlinjer för anmälan av 
personuppgiftsincidenter enligt dataskyddsförordningen 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Riktlinjerna för anmälan av personuppgiftsincidenter enligt 
dataskyddsförordningen antas gäller från och med 2021-01-01. 

2. Dataskyddsombudet ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp och vid 
behov revidera riktlinjerna. Vid större revideringar ska detta anmälas till 
nästkommande kommunstyrelse och samtliga nämnder. 

3. Samtliga nämnder och styrelser, överförmyndaren och revisionen ska 
upprätta en rutin för hantering av personuppgiftsincident i sina 
respektive verksamheter. Rutinen ska innehålla svar på de frågor som 
framgår i bilagan till detta beslut. 

4. Rutinen ska noteras i respektive nämnd och anmälas till 
kommunstyrelsen senast 2021-03-08. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen reglerar bland annat vad en personuppgiftsincident är, 
kriterier för när en anmälan till tillsynsmyndighet ska göras, vem som har 
ansvaret för att göra detta och vilka tidsramar som gäller. Det finns också 
bestämmelser om när de registrerade ska informeras om en incident och om att 
alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras. Bestämmelserna om 
personuppgiftsincidenter finns huvudsakligen i artiklarna 33 och 34 i 
dataskyddsförordningen. 

Enkelt uttryckt är en personuppgiftsincident en händelse där enskilda personer 
har utsatts för risker på grund av att deras personuppgifter har äventyrats på 
något sätt. En incident kan vara alltifrån en hackerattack där stora mängder 
personuppgifter blivit stulna till något så enkelt som att någon tappar bort en 
mobiltelefon eller skickar e-post till fel mottagare. Det sker dagligen många 
personuppgiftsincidenter, vilket inte är så konstigt med tanke på hur mycket 
personuppgifter som i allmänhet finns hos företag, myndigheter och andra 
organisationer. 

Anmälan av incidenter bör ses som ett verktyg för att öka skyddet för 
personuppgifter. Det bör påpekas att underlåtelse att rapportera en incident till 
en enskild eller en tillsynsmyndighet kan medföra att den 
personuppgiftsansvarige påförs en sanktionsavgift enligt artikel 83 a. 

I de fall ett personuppgiftsbiträde har anlitats finns det också en skyldighet för 
biträdet att uppmärksamma den personuppgiftsansvarige på en 
personuppgiftsincident så fort den upptäckts. 

För att kunna leva upp till skyldigheterna som beskrivs i 
dataskyddsförordningen artikel 33 och 34 är det viktigt att den 
personuppgiftsansvarige har riktlinjer på plats för att upptäcka, rapportera och 
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utreda personuppgiftsincidenter, samt att vid behov göra en extern anmälan till 
ansvarig tillsynsmyndighet och informera de registrerade som har drabbats. 

Den personuppgiftsansvarige ska arbeta proaktivt med säkerhet i samband 
med behandling av personuppgifter, genom att säkerställa att det finns både 
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder implementerade 
(artikel 32). Detta är ett viktigt arbete för att proaktivt minska antalet potentiella 
incidenter. 

Alla personuppgiftsincidenter ska dokumenteras och diarieföras av den 
personuppgiftsansvarige samt rapporteras till dataskyddsombudet. Detta gäller 
även de incidenter som inte måste anmälas till datainspektionen. 

Den personuppgiftsansvarige ska informera om incidentförfarandet så att varje 
medarbetare vet att de ansvarar för att rapportera risk för, misstanke om eller 
inträffande av personuppgiftsincident. Rutiner ska finnas i varje verksamhet för 
hur rapportering görs. 

Riktlinjerna är bindande för alla anställda i Svalövs kommun och andra som 
befattar sig med personuppgifter i kommunen. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-24, § 91, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Riktlinjerna för anmälan av personuppgiftsincidenter enligt 
dataskyddsförordningen antas gäller från och med 2021-01-01. 2) 
Dataskyddsombudet ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp och vid behov 
revidera riktlinjerna. Vid större revideringar ska detta anmälas till 
nästkommande kommunstyrelse och samtliga nämnder. 3) Samtliga nämnder 
och styrelser  ska upprätta en rutin för hantering av personuppgiftsincident i 
sina respektive verksamheter. Rutinen ska innehålla svar på de frågor som 
framgår i bilagan till detta beslut. 4) Rutinen ska noteras i respektive nämnd och 
anmälas till kommunstyrelsen senast 2021-03-01. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av nämndsekreterare/jurist Sara 
Månsson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-24, § 91 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-14 
Riktlinjer för anmälan av personuppgiftsincidenter enligt 
dataskyddsförordningen, daterad 2020-10-03  
Bilaga med frågor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Riktlinjerna för anmälan av personuppgiftsincidenter 
enligt dataskyddsförordningen antas gäller från och med 2021-01-01. 2) 
Dataskyddsombudet ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp och vid behov 
revidera riktlinjerna. Vid större revideringar ska detta anmälas till 
nästkommande kommunstyrelse och samtliga nämnder. 3) Samtliga nämnder 
och styrelser, överförmyndaren och revisionen ska upprätta en rutin för 
hantering av personuppgiftsincident i sina respektive verksamheter. Rutinen 
ska innehålla svar på de frågor som framgår i bilagan till detta beslut. 4) 
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Rutinen ska noteras i respektive nämnd och anmälas till kommunstyrelsen 
senast 2021-03-08. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA, HAHZ, SARA, FKRT) 
Samtliga nämnder och styrelser, överförmyndaren och revisionen 
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Dnr 129-2015 

§ 323 Förslag till organisation av inköpsverksamheten i 
Svalövs kommun samt återrapportering av uppdrag om 
utformning av inköpsverksamheten i övriga kommuner i 
Familjen Helsingborg 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras med godkännande. 

2. Med hänvisning till Mål och budget 2021, plan 2022 - 2023, inrättas en 
tjänst som upphandlingssamordnare (1,0) vid 
kommunledningskontorets administrativa avdelning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har att avrapportera ett uppdrag gällande utformningen 
av inköpsorganisationen i övriga kommuner i Skåne Nordväst samt återkomma 
med  förslag till framtida organisation av inköpsverksamheten i Svalövs 
kommun. 

Kommunstyrelsen fattade 2015-09-14, § 170, följande beslut: 1) Svalövs 
kommun tecknar samverkansavtal med Lunds kommun i enlighet med Utkast till 
samverkansavtal. 2) Förvaltningen uppdras att belysa utformningen av 
inköpsorganisationen i övriga kommuner i Skåne Nordväst samt återkomma 
med olika förslag till framtida organisation av inköpsverksamheten i Svalövs 
kommun m m. Rapport ska presenteras för kommunstyrelsen senast december 
2015. 3) Kommunledningen beviljas tilläggsanslag med 67 000 kronor för 2016. 
Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2016. 

En information lämnades vid arbetsutskottets sammanträde 2016-08-29, § 70, 
men en skriftlig rapport över uppdraget har inte avgivits. 

Samtliga upphandlingar ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om 
transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt 
erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur 
upphandlingar ska genomföras. Kommunen har också en upphandlings- och 
inköpspolicy med riktlinjer, senast reviderad 2020-02-24 resp 2020-02-10. 

Det år 2015 med Lunds kommun tecknade samverkansavtalet gäller fortfarande 
och ett stort antal ramavtalsområden handlas upp gemensamt med Lund m fl 
kommuner. Några exempel är livsmedel, fordon, möbler och kontorsmateriel. 
Den årliga avgiften till Lunds kommun är två prisbasbelopp. Resp 
ramavtalsleverantör erlägger en avgift till Lunds kommuns upphandlingsenhet 
om 1,8 % av avropssumman.  

Bedömningen är fortfarande att detta är en väl fungerande och praktisk lösning 
för att kunna genomföra rationella och för kommunerna och därmed 
skattebetalarna ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar. Med möjlighet till större 
volymer blir prisbilden en helt annan. Dock finns det i flera typer av 
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upphandlingar möjlighet att avge anbud gällande bara en eller några av 
kommunerna inom samverkansgruppen. 

Det finns en utsedd kontaktperson gentemot Lunds kommuns 
upphandlingsavdelning. Detta är dock en tillika-befattning och endast en minde 
del av assistentens arbetstid kan ägnas åt upphandlingsområdet. I realiteten 
handlar det om att administrativt hantera avtalen. Kommunen har möjlighet att 
delta i referensgrupper för varje upphandling, vilket ofta görs. Med de resurser 
Lunds kommun har, säkerställs också kvaliteten i upphandlingarna vad gäller t 
ex juridik, arbetsmiljö och miljö. 

Utöver dessa ramavtal nyttjar också kommunen ramavtal upphandlade av SKL 
Kommentus, Kammarkollegiet, Skånes Kommuner (f d Kommunförbundet 
Skåne) och Familjen Helsingborg. 

Kommunförvaltningen har i yttrande över budgetramar i ärendet Mål och budget 
2021, plan 2022 – 2023, aviserat behovet av en upphandlingssamordnare. 
Denna tjänsteperson kan då arbeta med styrdokument, information, 
samordning, utbildning m m gällande lagstiftning, befintliga ramavtal och stödja 
verksamheternas arbete med egna upphandlingar, förnyade 
konkurrensutsättningar och avrop. Särskild vikt bör också läggas vid ökad 
avtalstrohet. 

Behovet understryks av nyligen genomförd, men ännu inte beslutad, granskning 
av upphandlingsarbetet i kommunen från revisionen. Slutsatsen som måste 
dras är att organisationen måste förstärkas så att ansvariga kan få stöd i 
upphandlings- och inköpsarbetet. Tjänsten kan också medverka till information 
och utbildning till det lokala näringslivet.  

Detta behov har uppmärksammats bl a i utvärdering av näringslivsstrategin, 
vilken godkändes av kommunfullmäktige 2020-04-27, § 71. Även i det fall 
samverkan med andra kommuner fördjupas, kommer arbetet med 
upphandlingsfrågor att behöva utvecklas internt. 

Efterfrågad beskrivning av utformningen av inköpsorganisationen i övriga 
kommuner i Familjen Helsingborg (f d Skåne Nordväst) framgår av bilaga. 

Det noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott, i samband med en smärre 
revidering av desamma, 2019-01-28, § 5, fattade följande beslut: Förvaltningen 
uppdras ta fram förslag till ny upphandlings- och inköpspolicy samt nya riktlinjer 
för beslut i kommunfullmäktige resp kommunstyrelsen (Dnr 89-2018). 
Förvaltningen återkommer i denna del.  

Det finns slutligen ett utredningsuppdrag, lämnat av kommunfullmäktige 2017-
12-18, § 187 (Dnr 22-2020), till kommunförvaltningen att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en samordnad varudistribution. Med en 
upphandlingssamordnare finns bättre förutsättningar för att kunna 
återrapportera uppdraget, i det fall det fortfarande bedöms aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-25 
Arbetsutskottets protokoll 2016-08-29, § 70 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-14, § 170 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Fredrik Löfqvist och ekonomichef Jan 
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Bengtsson, daterad 2015-08-03  
Förslag till samverkansavtal avs samordnad upphandling av varor och tjänster 
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-22, § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C) 
och Ingrid Ekström (SD): 1) Informationen noteras med godkännande. 2) Med 
hänvisning till Mål och budget 2021, plan 2022 - 2023, inrättas en tjänst som 
upphandlingssamordnare (1,0) vid kommunledningskontorets administrativa 
avdelning. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (SD) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 1056-2014 

§ 324 Näringslivsstrategi Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Reviderad näringslivsstrategi för Svalövs kommun 2017 - 2022 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30, § 11, och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26, § 35. I 
Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunfullmäktige ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
genomförts i verksamheten. 

Under hösten 2019 och under våren 2020 har en större översyn av 
Näringslivsstrategin skett. Detta beror dels på grund av att det varit halvtid för 
strategin som sträcker sig mellan 2017-2022 och dels på grund av att Svalövs 
kommun antog en vision i december 2019. I samband med detta har även mål 
och målbild för Näringslivstrategin setts över för att synkas med visionen.  

Under arbetet med att revidera strategin har Näringslivsrådet varit involverade, 
samt så har företag i kommunen bjudits in till en workshop för att diskutera 
viktiga frågor för att skapa bra företagsklimat. Utifrån de synpunkter som lyfts 
har ett reviderat förslag tagits fram. Förslaget presenteras muntligt för 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att sen lyftas för politiskt ställningstagande 
under hösten 2020. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 71, följande beslut: 1) Uppföljningen 
av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, godkänns. 

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 59, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-24, § 93, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Reviderad näringslivsstrategi för 
Svalövs kommun 2017 - 2022 antas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 202-11-24, § 93 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 
Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 59 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 71  
Näringslivsstrategi Svalövs kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 35 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Jan Zielinskis (S), Aase Jönssons 
(KD), Marie Irbladhs (C), Johan Wigrups (C) och Mats Hannanders (SD) förslag 
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till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderad näringslivsstrategi för Svalövs 
kommun 2017 - 2022 antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABN, JMNN) 
 
Ajournering 15.40 – 15.50 
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Dnr KS 383-2020, BIN 512-2020 

§ 325 Regler, taxor och e-tjänster för förskola och 
fritidshem i Svalövs kommun 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i 
Svalövs kommun Del 1 antas från och med 2021-01-01. 

2. Del 2 avseende taxor antas, då beslut från Skolverket nu föreligger. 

3. Dokumentet riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid som gäller 
från och med 2016-07-01 tas bort och inkluderas från och med 2021- 01-
01 i Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i 
Svalövs kommun 2021. 

 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen 
och beslutas i kommunfullmäktige. Dokumentet består av två delar. Del 1 är 
Regler och e-tjänster (s.1-11), del 2 (s.12-16) är taxor. Följande ärende gäller 
beslut kring del 1. Del 2 uppdateras när Skolverket lämnat ut aktuella taxor för 
2021, vilket sker i början på december.  

I förslag för 2021 har främst ändring/korrektur av textformuleringar i dokumentet 
gjorts. Dessa innebär ingen förändring av regelverket. 

Bildningsnämnden föreslog 2020-11-12, § 112, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler, taxor och e-tjänster för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun Del 1 antas från och 
med 2021-01-01. 2) Del 2 avseende taxor uppdateras när beslut från 
Skolverket kommer. 3) Dokumentet riktlinjer för barnomsorg på obekväm 
arbetstid som gäller från och med 2016-07-01 tas bort och inkluderas från och 
med 2021- 01-01 i Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och 
fritidshem i Svalövs kommun 2021. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, § 112 
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2021, förslag daterad 2020-11-12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2021, förslag daterad 2020-11-02 
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2020 
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Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid daterad 2016-07-01, antagna av 
bildningsnämnden 2016-06-14, § 54 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD), Angelie Fröjds (M), Èmilie Lundgrens (S), Jan Zielinskis 
(S), Aase Jönssons (KD) och Anneli Persson (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och 
fritidshem i Svalövs kommun Del 1 antas från och med 2021-01-01. 2) Del 2 
avseende taxor antas, då beslut från Skolverket nu föreligger. 3) Dokumentet 
riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid som gäller från och med 2016-
07-01 tas bort och inkluderas från och med 2021- 01-01 i Regler, taxor och e-
tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2021. 

Èmilie Lundgren (S), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S): Att barn som är 
papperslösa/gömda ska få ta del av förskola och fritids på samma villkor som 
alla andra barn i kommunen.  

Kim Hellström (SD), Angelie Fröjd (S), Aase Jönsson (KD): Avslag på Èmilie 
Lundgrens m fl yrkande. 

Beslutsgång 

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

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

Protokollsanteckning 

Èmilie Lundgren (S), Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S): ”Vi 
Socialdemokrater anser att alla barn ska ha samma rättigheter till 
förskola/fritids. De barn som inte kan välja eller påverka sin egna situation ska 
inte stå utanför samhället och utbildning. Förskolan har ett 
undervisningsuppdrag och det är där utbildningen börjar för alla barn och därför 
blir de barn som inte är delaktiga i förskolan sämre rustade för skolan.  Då 
barnkonventionen nu är lag är det extra viktigt att kommunerna tar sitt ansvar 
för de barn som är mest utsatta i samhället. Enligt skollagen är det upp till varje 
kommun att besluta om inkludering av de barn som står utanför samhället.  

Vi vuxna har ett ansvar för alla barn och ska fatta beslut utifrån alla barns 
bästa.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, UABS, ENAG, SARA) 
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Dnr 384-2020, BIN 510-2020 

§ 326 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning samt intern ersättning inom gymnasieskolan 
år 2021 (Skolpeng 2021) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och 
interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna 
kommunala skolan. Då eleven läser ett gymnasieprogram hos en annan 
kommunal huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade 
självkostnader, interkommunal ersättning. För elev som läser ett 
gymnasieprogram hos en fristående huvudman som inte hemkommunen 
erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista. 

Bildningsnämnden fattade 2020-11-12, § 109, följande beslut: 1) Bidrag till 
fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom 
gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, § 109 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-05 
Tabell i bilaga 1 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bidrag till 
fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom 
gymnasieskolan år 2021 beslutas enligt tabell i bilaga 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, LAHN, KAMN, JEBN, SARA) 
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Dnr KS 385-2020, BIN 511-2020 

§ 327 Bidrag till fristående huvudmän, interkommunal 
ersättning samt intern ersättning inom förskola, 
fritidshem och grundskola verksamhetsår 2021 
(Skolpeng 2021) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. I enlighet med Mål och budget 2021, plan 2022-2023, fastställd av 
kommunfullmäktige 2020-11-30, fastställs bildningsnämndens förslag till 
nivå för bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning och 
intern ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt 
grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt bilaga 1. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om bidragsbelopp och 
interkommunal ersättning per barn och elev inom verksamheterna förskola, 
fritidshem och grundskola. De verksamheter som Svalövs kommun är 
huvudman för är resultatenheter som erhåller ersättning för varje barn och elev 
och kommunen bör därför även besluta om nivå för intern ersättning vid samma 
tillfälle.  

Då barnet/eleven tillgodogör sig verksamhet/utbildning hos en annan kommunal 
huvudman ersätts huvudmannen motsvarande hemkommunens budgeterade 
självkostnader, interkommunal ersättning, och tillgodogör sig barnet/eleven 
verksamhet/utbildning hos en fristående huvudman ersätts denne med 
hemkommunens budgeterade självkostnader i form av bidrag beräknat enligt 
skollagen. 

Bildningsnämnden fattade 2020-11-12, § 110, följande beslut: 1) Under 
förutsättning att budget 2021, plan 2022-2023 fastställs av kommunfullmäktige 
beslutar Bildningsnämnden om nivå för bidrag till fristående huvudmän, 
interkommunal ersättning och intern ersättning inom förskola, fritidshem, 
grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2002-11-12, § 110 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-11, inkl bilaga 1 - Peng, bidrag, IKE 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) I enlighet med 
Mål och budget 2021, plan 2022-2023, fastställd av kommunfullmäktige 2020-
11-30, fastställs bildningsnämndens förslag till nivå för bidrag till fristående 
huvudmän, interkommunal ersättning och intern ersättning inom förskola, 
fritidshem, grundskola årskurs F-6 samt grundskola årskurs 7-9 för 2021 enligt 
bilaga 1. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms yrkande, och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, MAZO, EAKN, JEBN, SARA) 
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Dnr KS 118-2019 

§ 328 Hyresavtal - Friluftsbad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 57, skall 
förslag till beslut föreligga senast vid kommunstyrelsens sammanträde i 
april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet fattade 2019-09-30, § 72, följande beslut: 1) Administrative 
chefen uppdras att anlita jurist, i enlighet med av SKL Kommentus tecknade 
ramavtal, för att klarlägga om hanteringen av de aktuella avtalen varit korrekt 
och om fattade beslut tillkommit i laga ordning, och om så inte är fallet, det 
vållat kommunen ekonomisk eller annan skada. 

Advokat Olle Höglund har i rapport redogjort för sin rättsliga bedömning av 
beslut och ingångna avtal av Svalövs kommun rörande Röstånga friluftsbad.  

Arbetsutskottet fattade 2020-01-28, § 2, följande beslut: 1) Rapporten 
godkänns. 2) Kommunchefen uppdras att vid kommunstyrelsens sammanträde 
i mars, lämna förslag gällande framtida hantering av avtalsförhållanden 
avseende bad, camping och simskola. 

Mot bakgrund av beslut i arbetsutskottet i januari månad, återkommer 
förvaltningen med förslag till uppdrag. Uppdraget avses syfta till en mer rimlig 
lösning vad gäller framtida ägar- och driftsförhållanden för friluftsbadet i 
Röstånga. 

Avtalet gällande själva friluftsbadet tecknades 2008 och löpte på tio år. 
Eftersom det inte sagts upp har det förlängts t o m 2023-03-31. Kommunen kan 
säga upp avtalet, och då skall det göras senast 2021-03-31. Om så görs, blir 
säsongen 2022 den sista med nuvarande avtalsförhållanden.  

Det finns, med tanke på den förlängning av avtalet med fem år som annars 
görs, skäl att genomföra processen på så sätt att beslut om framtida 
förhållanden kan fattas i god tid före 2021-03-31. 

Mot bakgrund av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen, är det samhällsbyggnadsnämnden som får fatta eventuella beslut 
om uppsägning av aktuellt avtal. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 57, följande beslut: 1) Kommunchef 
Stefan Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram förslag till för framtida 
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden för friluftsbadet 
i Röstånga. 2) Förslag till beslut skall föreligga senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i december 2020. 3) För ändamålet anslås 100 000 kr ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande.4) Kommunchefen uppdras att hålla 
kommunstyrelsen löpande informerad. 
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Erfarenheterna av samarbetet med motparten Nordic Camping AB har under 
sommaren 2020 inte varit goda. Företaget har inte levt upp till de avtalade 
åtagandena, vilket påtalats flera gånger från kommunförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige säga upp gällande avtal, med avsikt att finna en annan 
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden. Avtalets sista 
giltighetsdag blir då 2023-03-31. I det fall det inte sägs upp, förlängs det med 
automatik ytterligare fem år. 

En information lämnades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-17, § 
197, vilken noterades. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 119, kommunstyrelsen att 
föreslå fullmäktige att fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadschefen 
uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic Camping & Resort AB 
avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 176, följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic 
Camping & Resort AB avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-24, § 87, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 57, skall 
förslag till beslut föreligga senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 
2021. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-24, § 329 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 176 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 119 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 197, 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 57 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 2 
Rapport, daterad 2020-01-27 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 72 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 69 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 
57, skall förslag till beslut föreligga senast vid kommunstyrelsens sammanträde 
i april 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MSWN, HSDT, HAHZ, SARA) 
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Dnr 326-2020 

§ 329 Folkhälsoarbete - reglementesförändring 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

 
1) Vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras. 

2) Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”  

3) Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare 
punkt: ”Folkhälsofrågor”.  

4) Förändringarna träder i kraft 2021-01-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för Svalövs kommuns folkhälsoarbete ligger i nuläget på vård- och 
omsorgsnämnden och föreslås flyttas över till kommunstyrelsen. Detta 
föranleder en förändring av respektive reglemente i enlighet med följande 
förslag:  

 Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”  

 Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare 
punkt: ”Folkhälsofrågor”.  

 Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  
 
Förslaget planeras att gå upp för beslut i kommunstyrelsen den 7 december 
respektive kommunfullmäktige den 21 december.  
Vidare planeras en workshop med förtroendevalda om innehållet i kommunens 
folkhälsoarbete att genomföras inom kort.  
 
I det fall reglementesförändringarna träder i kraft 2021-01-01 planeras ett 
folkhälsoprogram gå ut på remiss efter behandling i arbetsutskottet den 26 
januari och kommunstyrelsen den 8 februari. Beslut kan sedan fattas i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april 2021. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 293, följande beslut: 1) Följande 
förslag till reglementesförändringar avseende Svalövs kommuns 
folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:  
- Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”   
- Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt: 
”Folkhälsofrågor”.  
- Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  
2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27. 
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Vård- och omsorgsnämnden fattade 2020-11-25, § 107, följande beslut: 1) 
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till förslaget om 
reglementesförändring avseende folkhälsoarbetet i Svalövs kommun. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-11-27, § 107 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 293 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 81 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Anneli Perssons (S), Aase Jönsson (KD) och Teddy 
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Vård- och 
omsorgsnämndens yttrande noteras. 2) Vård- och omsorgsnämndens 
reglemente, § 1, revideras på så sätt att följande text utgår: ”Nämnden ansvarar 
även för folkhälsofrågor.” 3) Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras 
med en ytterligare punkt: ”Folkhälsofrågor”. 4) Förändringarna träder i kraft 
2021-01-01.  

Marie Irbladh (C): Avslag på Angelie Fröjds yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl yrkanden och Marie 
Irbladhs avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds 
m fl yrkanden.  

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, MAN, LELE, SARA) 
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Dnr KS 387-2020, SBN 765-2020 

§ 330 Förändrade verksamhetsområden för kommunalt 
vatten/spill-/dagvatten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förändrade verksamhetsområden fastställs för Ask, Axelvold och 
Stenestad enligt kartor daterade 2020-11-03. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV) ska det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om 
verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre justeringar 
av verksamhetsområdena görs löpande under året. Senast fastställda 
verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2018-05-28. 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) föreslår följande förändringar i 
verksamhetsområdena: 

 Ask 
Fastigheter i Ask föreslås ligga inom verksamhetsområdet för spillvatten 
(S). Idag ligger dessa fastigheter utanför verksamhetsområdet. 

 Axelvold 
Fastigheter i Axelvold föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS). Idag ligger dessa fastigheter utanför 
verksamhetsområdet. 

 Stenestad 
Fastigheter i Stenestad föreslås ligga inom verksamhetsområdet för 
vatten och spillvatten (VS) eftersom spillvatten även byggs ut till dessa 
fastigheter. Tidigare har de legat inom vatten (V). 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-11-17, § 175, följande beslut: 1) 
Förändrade verksamhetsområden fastställs för Ask, Axelvold och Stenestad 
enligt kartor daterade 2020-11-03. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-17, § 175 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-11-06 
NSVA tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 med bilagor:  

• Kartbilaga Ask daterad 2020-11-03 

• Kartbilaga Axelvold daterad 2020-11-03 

• Kartbilaga Stenestad daterad 2020-11-03 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Torbjörn Ekelunds (L), Johan Wigrups (C), Marie 
Irbladhs (C), Teddy Nilssons (SD) och Mats Hannander (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Förändrade verksamhetsområden fastställs för Ask, 
Axelvold och Stenestad enligt kartor daterade 2020-11-03. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
NSVA 
Söderåsens miljöförbund 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, HAHZ) 
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Dnr 376, 377 och 378-2020 

§ 331 Utdelning av Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, 
Kulturpris samt Kulturstipendium år 2020 med hänsyn 
till rådande smittspridning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Mot bakgrund av rådande smittspridning (covid-19) delas år 2020 inte 
Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium ut 
vid ett kommunfullmäktigesammanträde, utan på annat lämpligt sätt av 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 

Normalt, och enl av kommunfullmäktige antagna bestämmelser, delas Miljöpris, 
Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt Kulturstipendium ut vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i december. Mot bakgrund av rådande 
pandemi, föreslås undantag göras år 2020. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns Miljöpris (antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 7 §, delas priset ut vid lämpligt 
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 
(antagna av kommunfullmäktige 2013-03-25, § 37), 7 §, delas premiet ut vid 
lämpligt kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturpris (antagna av 
kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 5 §, delas priset ut vid lämpligt 
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Av Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium (antagna 
av kommunfullmäktige 2016-02-29, § 20), 6 §, delas priset ut vid lämpligt 
kommunfullmäktigesammanträde i samråd med kommunfullmäktiges 
ordförande. 

För att göra ett undantag från detta, får ett beslut därom fattas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-29, § 20 
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-03-25, § 37 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns byggnadsvårdspremium 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns 
Bestämmelser för utdelning av Svalövs kommuns kulturstipendium 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av rådande smittspridning (covid-19) 
delas år 2020 inte Miljöpris, Byggnadsvårdspremium, Kulturpris samt 
Kulturstipendium ut vid ett kommunfullmäktigesammanträde, utan på annat 
lämpligt sätt av kommunfullmäktiges ordförande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Bildningsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, HSDT, HAHZ, FKRT, SARA) 
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Dnr KS 15-2020 

§ 332 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2020 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2020-11-05– 11-24 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-
12-07 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 404-2020 

§ 333 Ansökan om införande av ett förbud mot besök på 
särskilda boenden för äldre (2 § i Förordning (2020:979) 
om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer 
för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen 
covid-19) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. I det fall vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om att ansöka om 
införande av ett förbud mot besök på särskilda boenden för äldre (2 § i 
Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda 
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen 
covid-19), bemyndigas kommunstyrelsens ordförande underteckna 
ansökan. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden kommer 2020-12-11, vid ett extra sammanträde, 
behandla frågan om en ansökan om införande av ett förbud mot besök på 
särskilda boenden för äldre (2 § i Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot 
besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid-19). Om ett beslut om ansökan fattas, är avsikten att denna 
skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Johan Wigrup (C), Jan Zielinski (S), 
Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S), Kim Hellström (SD), 
Stefan Pettersson (M), Mats Hannander (SD), Èmilie Lundgren (S), Torbjörn 
Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD): 1) I det fall vård- och omsorgsnämnden 
fattar beslut om att ansöka om stängning av äldreboenden, bemyndigas 
kommunstyrelsens ordförande underteckna ansökan. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, SARA) 
 


