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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 - 16.00 

Beslutande Eva Inhammar (C), tjg ers för Johan Wigrup (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans Lindström (SD) 
Annie Karlsson (S) 
Agneta Sörensson (M) 
Anette Hallberg (S) 
Frank Urban Johansson (KD) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Krister Olsson (S) 
Martin Gustafsson (L) 
Anna Berg von Linde (M) 
 
David Lenander (V) (ins ers), §§ 18 - 29 
Charlotta Eldh (MP) (ins ers) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (ins ers) 
 
 
 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 16 - 26 
Cecilia Hagström, HR-chef, §§ 16 - 25 
Katarina Borgstrand, utvecklingschef, §§ 16 - 24 
Michael Andersson, administrativ chef 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör 
Sanna Quirico Rosenqvist, vik beredskaps- och säkerhetssamordnare, § 
17 a) 
Daniel Henriksson, kommunikationschef, §§ 16, 17 b) – 17 k) 
Björn Johnsson, polismyndigheten, §§ 17 a) 
 
 
Det noteras att samtliga ledamöter, förutom ordföranden, och tjänstgörande ersättare deltog på 
distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och kommunstyrelsens 
reglemente, 23 b §. 
 
Icke tjänstgörande ersättare och ersättare för insynsplatser följde sammanträdet på distans. 
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Utses att justera Aase Jönsson (KD) 

Justeringens tid 
och plats 2021-02-11, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 16 - 29 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Aase Jönsson (KD)   
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 Dnr - 

§ 17 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Björn Jonsson, polismyndigheten, informerar om Information 
Trygghetsmätning 2020, Polisregion Syd (Dnr 287-2020). 

b) Preliminär befolkningsstatistik för november månad 2020, Folkmängd  
per månad efter region, ålder och kön för januari - november och 
pendlingsstatistik samt Pendlingsstatistik, förvärvsarbetande utpendlare 
resp. inpendlare 16+ år (Dnr 10-2020). 

c) Sydvattens företagsinformation (Dnr 4-2020). 

d) Statlig medfinansiering till Kollektivtrafikåtgärder för ökad tillgänglighet, 
framkomlighet och komfort – beslut om omfattning och utformning samt 
preliminärt kostnadsunderlag och belopp (Steg 1-2) (Dnr 15-2021). 

e) Information från Leaderkontoret till kommunstyrelsen i Svalövs 
kommun, Leader Nordvästra Skåne med Öresund (Dnr 439-2020). 

f) SKR Cirkulär 20:59 - Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021, 
SKR Cirkulär 20:60 - Slutligt utfall av 2019 års kommunala 
fastighetsavgift samt prognos för åren 2020, 2021 och 2022, SKR 
Cirkulär 20:62 - Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av 
sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställningsskyddslagen, SKR 
Cirkulär 21:01 - Ersättning vid juridisk rådgivning och 
konsultverksamhet, SKR Cirkulär 21:02 - Förlängning av 
överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro 
med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin, SKR 
Cirkulär 21:03 - Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning 
av Covid-19, orsakad av coronavirus, SKR Cirkulär 21:04 - Förlängning 
av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid 
avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19 samt SKR Cirkulär 21:05 - Förlängning 
av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 
enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av 
Covid-19 (Dnr 2-2020 resp 22-2021). 

g) Kommunchef Stefan Larsson, informerar om Covid-19-situationen i 
förvaltningen. 

h) F d socialchef Mikael Lindberg informerar om projektet Yrkesresan inom 
Familjen Helsingborg.  

i) Kommunchef Stefan Larsson informerar om pågående 
digitaliseringsprocess. Utbildning för ordinarie ledamöter i 
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kommunstyrelsen, gruppledare för partier som inte har ordinarie plats i 
kommunstyrelsen samt nämnds- och styrelseordföranden. 

j) Extra kommunstyrelsesammanträde 2020-02-22, kl 15.30. 

k) Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson och kommunchef Stefan 
Larsson avtackade f d socialchef Mikael Lindberg med ett 
blomsterarrangemang. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 18 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-01-27 
Personalutskottets protokoll 2021-01-28 
Protokoll, från styrelsen för Sydvatten AB, 2020-12-08 

 
 
 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2021 

§ 19 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Avsägelsen från Mats Lovén (C) godkännes. 

2) Valet av ny ledamot i Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté efter Mats 
Lovén (C) bordläggs. 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Lovén (C) har i skrivelse, daterad 2021-01-03, bl a avsagt sig uppdraget 
som ledamot i Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté. 

Det noteras att Mats Hannander (SD) är ersättare i kommittén. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Mats Lovén (C), daterad 2021-01-03 

Protokollsanteckning 

Angelie Fröjd (M): ”Med anledning av att personval ej kan genomföras vid ett 
digitalt sammanträde bör konsekvensen belysas. Vattenrådet riskerar att stå 
utan ledamot och ersättare i ett viktigt organ p g a att tidigare överenskommelse 
brutits av centerpartiet.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAN) 
Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté 
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Dnr 347-2020 

§ 20 Mål och budget 2022, plan 2023 – 2024 - tidplan 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Kommunstyrelsen fastställer tidplan för mål och budget 2022 med plan 
2023-2024 i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-28. 

Sammanfattning av ärendet 

Av gällande reglemente för kommunstyrelsen skall styrelsen upprätta förslag till 
mål och budget i enlighet med Kommunallagen (SFS 2017:725).  

För att samordna beredningen av ärendet mål och budget behöver styrelsen 
fastställa en tidplan för hur ärendet mål och budget 2022 med plan 2023-2024 
skall beredas. Med anledning av den förändrade styrningen av de helägda 
bolagen samt bildandet av Svalövs Kommunhus AB kommer formerna för de  
löpande samråden med de helägda bolagen förändras i enlighet med 
fullmäktiges beslut. 

Tidplanen framgår i detalj av tjänsteskrivelse, men tidpunkter redovisas nedan: 

Resultat och analysdag – 8 mars 2021 
Ägarsamråd för kommunens bolag, kommunalförbund och avtalsparter – 
Löpande under 2021 
Kompletteringsbudget 1 – april 2021 
Framställan om nämndernas investeringsbehov- 12 april 2021 
Central samverkan – Juni 2020 
Kommunstyrelsen remissutskick – 7 juni 2021 
Nämndernas/styrelsernas remissvar – 4 augusti 2021 
Central samverkan – oktober 2020 
Kommunstyrelsens budgetförslag – 11 oktober 2021 
Kommunfullmäktiges beslut – 25 oktober 2021 
Fastställande av nämndernas internbudget - 31 december 2021  

Beslutsunderlag 

Kommunallagen SFS:2017:725 
Kommunstyrelsens reglemente, reviderat av kommunfullmäktige senast 2020-
10-26, § 200 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Angelie Fröjd (M): 1) 
Kommunstyrelsen fastställer tidplan för mål och budget 2022 med plan 2023-
2024 i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-28. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Svalövs Kommunhus AB 
SvaBo/SvaLo 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, sektorchefer, förvaltningsekonomer, MAN, CHM, KABD, LELE, 
SAMA, SARA, FKRT, RNWF) 
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Dnr 32-2021 

§ 21 Extra anslag med anledning av Covid-19 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1) Kommunfullmäktige beslutar om beredskapspott om 10 miljoner kronor i 
händelse av kris eller pandemi avsett för kommunstyrelsens förfogande. 

2) Det extra anslaget skall om möjligt återställas med exempelvis sökt 
statsbidrag. I det fall anslaget inte kan återställas redovisas kostnaden i 
resultatet och pengarna kan beslutas att tas från RUR 
(resultatutjämningsreserv) i samband med årsbokslutet 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, ges ett extra anslag 
till kommunledningskontoret om 520 000 kronor för år 2021 för tillfällig 
förstärkning av bemanningsenheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den svåra samhällsstörningen som Coronaviruset utgör finns 
det ett behov av att utöka kommunstyrelsens, eller vid behov 
krisledningsnämndens resurser. Dessa utökade resurser möjliggör för 
kommunen att hantera denna påfrestning på samhället på ett adekvat sätt. 

Därför föreslås att kommunstyrelsen förfogar över bredskapspott om tio miljoner 
kronor. Åtgärden föreslås vidare finansieras genom RUR 
(resultatutjämningsreserven)  i händelse av att återställning inte kan göras via 
statsbidrag eller liknande.  

Den pågående pandemin har ställt betydligt ökade krav på Bemanningsenheten 
att förse sektor vård- och omsorg med personal. Dels beror det på att pandemin 
har gett höga sjuktal samt att personalen av smittskyddsskäl inte kan nyttjas på 
mer än ett driftställe.  

För att hantera denna ökade efterfrågan av personal samt krav på att kunna 
bemanna under större delar av dygnet behövs ett ökat anslag för bemannings-
funktionen. Därför föreslås att kommunstyrelsen beslutar om ett extra anslag till 
kommunledningskontoret om 520 000 kronor för år 2021. Finansieringen av 
detta extra anslag föreslås ske genom beredskapspott om 10 miljoner som 
kommunstyrelsen förfogar över för att hantera extraordinära händelser. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-11-30, § 229 
Mål och budget 2021, plan 2022 - 2023 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-29 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Eva Inhammars (C), Aase Jönssons 
(KD), Jan Zielinskis (S) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktige beslutar om beredskapspott om 10 
miljoner kronor i händelse av kris eller pandemi avsett för kommunstyrelsens 
förfogande. 2) Det extra anslaget skall om möjligt återställas med exempelvis 
sökt statsbidrag. I det fall anslaget inte kan återställas redovisas kostnaden i 
resultatet och pengarna kan beslutas att tas från RUR 
(resultatutjämningsreserv) i samband med årsbokslutet. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Eva Inhammar (C), Aase Jönsson (KD), 
Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut, ges ett extra anslag till kommunledningskontoret 
om 520 000 kronor för år 2021 för tillfällig förstärkning av bemanningsenheten. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (EVLT, AAN) 
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Dnr 33-2021 

§ 22 Vaccination mot Covid-19 på arbetstid samt 
ersättning vid smittspårning som härleds till arbetet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Medarbetare som inte kan vaccineras på sin fritid medges ledighet med 
lön vid vaccination mot Covid-19. 

2) För medarbetare som utanför arbetstiden testas för Covid-19 i 
smittspårningssyfte beviljas kompensation motsvarande en timmes 
arbete per provtagningstillfälle om smittspårningen härleds till arbetet. 

Sammanfattning av ärendet 

Covid-19 är en sjukdom orsakad av viruset SARS-CoV-2. Viruset är mycket 
smittsamt och sprids snabbt i en befolkning utan immunitet. Statistiken visar att 
äldre och personer med underliggande sjukdom har störst risk att bli allvarligt 
sjuka. 

Vaccination 
Vaccination mot Covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av 
pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccination kan 
användas förebyggande men kan inte ersätta andra skyddsåtgärder, som bra 
arbetsrutiner, goda hygienrutiner eller personlig skyddsutrustning.  

Det kommer att vara gratis att vaccinera sig. Beroende på vilket vaccin som 
används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. 
Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett 
fullgott skydd. 

Med utgångspunkt från det stora samhällsintresse som finns för att stoppa 
spridningen av Covid-19 föreslås att medarbetare, som inte kan vaccineras på 
sin fritid, medges ledighet med lön vid vaccination mot Covid-19. Tidpunkt för 
vaccinering stäms i förväg av med närmsta chef för att minimera påverkan på 
verksamheten. 

Smittspårning  
Covid-19 ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Som alla allmänfarliga 
sjukdomar ska Covid-19 smittspåras för att minska spridningen av sjukdomen. 
 
När en medarbetare omfattas av smittspårningsinsatser och därför behöver 
genomgå provtagning under arbetstid har medarbetaren möjlighet att ansöka 
om smittbärarpeng för förlorad arbetsinkomst via Försäkringskassan samt 
ersättning för resor till och från provtagningsstället. 
 
Sker provtagningen däremot på medarbetarens lediga tid finns inte möjligheten 
för arbetstagare att ansöka om smittbärarpeng då inget lönebortfall föreligger. 
Detta medför att många medarbetare lägger åtskilliga timmar på att delta i 
smittspårningsåtgärder som beror på deras arbete utan kompensation. 
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För att kompensera medarbetarna för den lediga tid de lägger på att medverka 
vid smittspårning som beror på arbetet föreslås att ersättning motsvarande en 
timmes arbetstid per provtagningstillfälle utbetalas. 
 
Arbetarskydd respektive smittskydd 

All form av vaccination som sker ur ett arbetsmiljöperspektiv, ska föregås av en 
riskbedömning. För tydlighetens skull skiljer man i sammanhanget på 
arbetarskydd som arbetsgivaren har ansvar för och smittskydd som den 
offentliga vården har huvudansvaret för - Smittskydd Skåne. 

Arbetsskydd: Riskbedömning för att undvika exponering och risk för smitta av 
ämne som förekommer i arbetet och som kan orsaka ohälsa och olägenhet för 
medarbetaren. 

Smittskydd: Riskbedömning för att undvika att smitta förs vidare till i första hand 
riskgrupper i samhället. 

Vaccination mot Covid-19 är en fråga om smittskydd i syfte att minska 
smittspridningen och skydda medborgare som riskerar att bli allvarligt sjuka.  

Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell plan för vaccination mot 
Covid-19 vari det ingår en prioritering av vaccination mot Covid-19, med syfte 
att ge tidigt skydd till personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller 
avlida i Covid-19. 

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att alla i Sverige boende personer över 
18 år vaccineras mot Covid-19. Det primära syftet med vaccinationen är i det 
första skedet att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt 
sjuka eller avlida i Covid-19. I ett senare skede är syftet att för-hindra spridning 
av sjukdomen i samhället. 

Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot Covid-19? 

 Regeringen och vaccinsamordnaren 

Regeringen och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till 
vacciner mot Covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet 
med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar 
avtal för Sverige. 

 Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram en nationell plan för vaccination 
mot Covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat 
att: 

- Ta fram rekommendationer för vaccinationen mot Covid-19. 

- Samordna och planera för distribution av vaccinet till regionerna. 

- Säkerställa möjligheten att registrera vaccinationerna i det nationella  
  vaccinationsregistret för att kunna följa upp vaccinationernas täckning och  
  effekt. 
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- Genomföra samordnade nationella informationsinsatser till allmänheten om  
  vaccination mot Covid-19. 

 Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot 
coronaviruset (Covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med 
läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med 
att få fram godkända vacciner mot Covid-19. 

 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen ansvarar för att utfärda föreskrifter om ordination och 
samordnar praktisk hantering av vaccin inom hälso- och sjukvården som 
regionerna ansvarar för. 

 Regionerna 

Det är regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot Covid-19. 
Arbetet innefattar att: 

- Distribuera vaccin inom den egna regionen. 

- Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras. 

- Erbjuda vaccination mot Covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån  
  Folkhälsomyndighetens rekommendation. 

Kan arbetsgivaren kräva att medarbetare vaccinerar sig? 

En arbetsgivare kan inte tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin. I Sverige 
finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Däremot kan 
arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i verk-
samheten när personal saknar skydd mot viss smitta, för att förhindra 
smittspridning. 

I verksamheter där det är särskilt viktigt att kunna begränsa smittspridning kan 
det ställas krav på att personalen är skyddad mot smitta. I en sådan 
verksamhet, kan medarbetare som inte är vaccinerade tillfälligt behöva 
omfördelas till andra delar av verksamheten. 

Har medarbetare rätt att vaccinera sig på arbetstid? 

Som medarbetare kan det ibland hända att man behöver besöka sjukvården. 
Huvudregeln är då alltid att detta ska ske utanför ordinarie arbetstid alternativt 
med löneavdrag eller tidsavdrag vid flexibel arbetstid. Undantag från denna 
regel finns i kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser (AB), § 28 mom. 10 som 
behandlar rätten till ledighet med bibehållen lön vid förstagångsbesök hos 
läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.  

I övrigt kan besök inom hälso- och sjukvård ske på arbetstid med bibehållen lön 
i det sammanhang rehabiliterande åtgärder vidtas/pågår i förhållande till 
arbetsgivarens verksamhet.  

Ett annat undantag från huvudregeln, om att sjukvårdsbesök sker utanför 
arbetstid, återfinns i AB § 29 mom. 4 som reglerar att medarbetare i egen-skap 
av blivande förälder, får besöka barnmorskemottagning vid högst två tillfällen.  
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I dessa sammanhang gäller rätten till ledighet med bibehållen lön endast om 
sådana besök under annan tid än arbetstid inte är möjligt.  

Att vaccinera sig är frivilligt och det finns ingen rättighet att vaccinera sig på 
arbetstid. Det är varje arbetsgivare som beslutar om arbetstagare får vaccinera 
sig på betald arbetstid. Vaccinationer som sker utifrån ett smittskyddsperspektiv 
sker normalt inte på betald arbetstid, arbetsgivaren kan dock med stöd av 
Allmänna bestämmelser, AB § 28 mom. 10 bevilja ledighet med lön för besök 
inom hälso- och sjukvård.  

Det finns ett särskilt stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19. 
SKR förordar därför en generös inställning från arbetsgivarnas sida att tillåta 
personal inom kontaktyrken få vaccinera sig på betald arbetstid. 

Kompensation vid smittspårning som härleds till arbetet 
Covid-19 ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Som alla allmänfarliga 
sjukdomar ska Covid-19 smittspåras för att minska spridningen av sjukdomen. 
 

När en medarbetare omfattas av smittspårningsinsatser och därför behöver 
genomgå provtagning under arbetstid har medarbetaren möjlighet att ansöka 
om smittbärarpeng för förlorad arbetsinkomst via Försäkringskassan.  
Medarbetaren kan även ansöka om ersättning för resekostnader till och från 
provtagningsstället hos Försäkringskassan. 
 

Kallas medarbetaren till provtagning på ledig dag finns dock inte möjlighet att 
erhålla ersättning via Försäkringskassan då inget inkomstbortfall föreligger. 
Detta medför att många medarbetare lägger åtskilliga timmar på att delta i 
smittspårningsåtgärder som beror på deras arbete utan kompensation. 
 
För att kompensera medarbetarna för den lediga tid de lägger på att medverka 
vid smittspårning som beror på arbetet föreslås att ersättning motsvarande en 
timmes arbetstid per provtagningstillfälle utbetalas. 
 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), 
Aase Jönsson (KD), Eva Inhammar (C) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Medarbetare som inte kan vaccineras på sin fritid medges ledighet med lön vid 
vaccination mot Covid-19. 2) För medarbetare som utanför arbetstiden testas 
för Covid-19 i smittspårningssyfte beviljas kompensation motsvarande en 
timmes arbete per provtagningstillfälle om smittspårningen härleds till arbetet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 121-2018 

§ 23 Heltidsarbete som norm  
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Intill dess att lokala överenskommelser gällande "Heltidsarbete som 
norm" kan tecknas skall förvaltningen följa de bestämmelser som 
framgår av HÖK 16 - Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet fattade 2018-04-18, § 8, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott uppdrar till förvaltningen att ta fram ett 
projektdirektiv för bemanningsöversyn och införande av heltid som norm i 
samtliga verksamheter. 
 
Information lämnandes vid personalutskottets sammanträde 2021-01-27, § 2, 
gällande lokal överenskommelse samt inkommen skrivelse från Kommunal.  
 
Personalutskottet fattade 2021-01-27, § 2, följande beslut: Personalutskottets 
uppdrag, daterat 2018-04-18, § 8 återkallas. 
 
SKR och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) överenskom 2016 
i den centrala  huvudöverenskommelsen att heltidsarbete ska vara normen i 
välfärdssektorn (HÖK16 – Svenska Kommunalarbetareförbundet). 

Överenskommelsen syftar till att minska välfärdens stora rekryteringsutmaning 
samtidigt som jobben blir mer attraktiva och jämställdheten ökar. I denna 
överenskommelse stipuleras att heltid ska vara det normala vid nyanställning 
från och med den 1 juli 2021. Även redan anställda ska i större utsträckning 
kunna arbeta heltid. 

Sedan överenskommelsen tecknades har det lokala arbetet med att övergå till 
en heltidsorganisation fortlöpt. För att säkerställa att förvaltningen uppfyller 
villkoren i HÖK 16 har Svalövs kommun och Kommunal lokalt kommit överens 
om önskad förhandlingsordning samt förslag till lokalt kollektivavtal för 
respektive sektor.  

Dessa förslag till lokala kollektivavtal syftade till att lokalt reglera den praktiska 
hanteringen vid införandet av Heltidsarbete som norm. De lokala 
kollektivavtalen togs fram i en mycket god dialog mellan de lokala parterna och 
grundar sig i de erfarenheter förvaltningen och Kommunal lokalt har dragit från 
tidigare projekt med syfte att öka medarbetarnas sysselsättningsgrad. 

Dock har Svenska kommunalarbetareförbundet på nationellt nivå låtit meddela 
att förbundet vill ha en enhetlig skrivning för alla lokala kollektivavtal i landet 
avseende Heltidsarbete som norm. Därmed fråntas de lokala parterna 
inflytandet över de lokala avtalen och möjligheten att göra lokala anpassningar 
utifrån tidigare erfarenheter och lärdomar.  
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Med detta ställningstagande från Kommunal kommer de lokala parterna inte 
vidare i dialogen om lokala anpassningar. Förvaltningen föreslår därför att 
införandet av Heltidsarbete som norm hanteras i enlighet med den centrala 
huvud-överenskommelsen. Kostnader som kan härledas till införande av 
”Heltidsarbete som norm” enligt HÖK 16 – Svenska 
kommunalarbetareförbundet kommer att hanteras inom ramen för 
kompletteringsbudget 1- 2021. 
 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

 
Personalutskottets protokoll 2021-01-27, § 2 
Skrivelse från Kommunal, daterad, 2020-11-10 
Personalutskottets protokoll 2018-04-18, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angeli Fröjd (M), Mari Irbladh (C), Torbjörn Ekelund (L), 
Èmilie Lundgren (S) och Aase Jönsson (KD): 1) Intill dess att lokala 
överenskommelser gällande "Heltidsarbete som norm" kan tecknas skall 
förvaltningen följa de bestämmelser som framgår av HÖK 16 - Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(31) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 77-2014 

§ 24 Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden 
2014 - 2020 - Förlängningsår 2021 - 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Svalövs kommun går in med offentlig medfinansiering till Leader 
nordvästra Skåne med Öresund under år 2021 och 2022 med 163 432 
kronor årligen.  

2) Förvaltningen uppdras att för Svalövs kommuns räkning medverka 
under framtagandet av strategi för programperiod 2023-2027.  

Sammanfattning av ärendet 

Leader nordvästra Skåne med Öresund har tillskrivit kommunen och bett om 
medfinansiering av verksamheten under åren 2021 – 2022. Det noteras att 
budget för ändamålet finns i Budget 2021, plan 2022 – 2023. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Katarina 
Borgstrand. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-29 
Skrivelse från Leader nordvästra Skåne med Öresund, daterad 2021-01-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) 
och Aase Jönsson (KD): 1) Svalövs kommun går in med offentlig 
medfinansiering till Leader nordvästra Skåne med Öresund under år 2021 och 
2022 med 163 432 kronor årligen. 2) Förvaltningen uppdras att för Svalövs 
kommuns räkning medverka under framtagandet av strategi för programperiod 
2023-2027. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Leader nordvästra Skåne med Öresund 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JEBM, EVLT, AAN) 
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Dnr 30-2021 

§ 25 Upphandling av förmånsportal 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att tillsammans med andra 
aktörer genomföra upphandling av förmånsportal innan nuvarande avtal 
löper ut den 30 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avtal med leverantör för kommunens förmånsportal löper ut den 30 
augusti 2022 och därmed föreligger behov av att nu påbörja en ny upphandling. 
Ambitionen är att ett nytt avtal ska vara klart tidigt 2022 för att därefter kunna 
hantera avtal med kompletterande leverantörer.  

Kostnaden för förmånsportal baseras på en licenskostnad per anställd och 
uppgick under 2020 till 760 000 kronor. Med nuvarande prisbild skulle 
kostnaden för ett nytt treårigt avtal uppgå till 2 280 000 kronor. Då detta belopp 
överstiger förvaltningens delegation hänskjuts frågan till kommunstyrelsen. 

Detta med anledning av att löptid och det samlade värdet av upphandlingen för 
närvarande inte kan bedömas. 

För att få ett mer fördelaktigt pris för denna tjänst föreslås att förvaltningen om 
möjligt samordnar upphandlingen av förmånsportal med andra aktörer. 
Upphandling kommer ske i enlighet med antagna riktlinjer för personalförmåner. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 257 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C) och Torbjörn Ekelund 
(L): 1) Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att tillsammans med andra 
aktörer genomföra upphandling av förmånsportal innan nuvarande avtal löper ut 
den 30 augusti 2022. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i 
beslutet. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
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Dnr KS 416-2020, SBN 841-2020 

§ 26 Projektavtal avseende regionala cykelleder för 
rekreation och turism i Skåne 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Sektor samhällsbyggnad ges i uppdrag att teckna projektavtal avseende 
regionala cykelleder för rekreation och turism i Skåne med Region 
Skåne. 

2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
projektavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket beslutade 2012 om införandet av riktlinjer för nationella och 
regionala cykelleder för rekreation och turism genom rapporten Cykelleder för 
rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning. Dessa 
riktlinjer ligger till grund för arbetet med de regionala cykellederna.  

Skåne har idag del i tre nationella cykelleder för rekreation och turism: 
Sydostleden (Växjö-Simrishamn), Sydkustleden (Simrishamn- Helsingborg) och 
Kattegattleden (Helsingborg-Göteborg). Dessa leder behöver kompletteras med 
ett mer finmaskigt ledsystem bestående av Regionala cykelleder för att 
förväntade effekter ska bli hela Skåne till del.  

De effekter man vill uppnå är bland annat att långsiktigt bidra till en stark och 
hållbar cykelturism, utgöra en möjlighet till hållbar landsbygdsutveckling, ge 
hälsovinster genom närhet till lokal rekreation och aktiv fritid, möjliggöra för fler 
fossilfria resor och bidra till attraktiva boendemiljöer.  

Under Region Skånes nu aktuella projekt ska tre regionala cykelleder i Skåne 
lanseras. För Svalövs del är det cykelleden för sträckningen Båstad-Ystad som 
är aktuell. Det finns olika alternativa dragningar genom Svalövs kommun där 
kommunen och Region Skåne i första hand förordar dragningen över 
Söderåsen. Parterna kommer att enas om vilka sträckor som ska prioriteras 
samt dess exakta dragning. 

Syftet med detta projektavtal är att fastställa parternas åtaganden för att 
utveckla och stärka gemensamma intressen att få till stånd regionala cykelleder 
samt skapa en gemensam grund i projektet och visa på avsikten att så 
småningom teckna ett samarbetsavtal där parternas inbördes roller och 
ansvarsområden samt finansiering regleras. 

Invigning av alla tre regionala cykelleder planeras att ske sommaren 2023. Då 
ska alla cykelledsskyltar vara på plats. Efter invigningen tecknar regionen, 
Trafikverket och samtliga berörda kommuner samverkansavtal där bland annat 
finansiering, fortsatt utveckling samt marknadsföring av lederna regleras. 
Medfinansieringen kommer att fördelas mellan kommunerna (50 %), fördelat 
efter antal kilometer cykelled samt antal invånare per kommun, och Region 
Skåne (50 %). Kostnaden för Svalövs kommun kommer grovt beräknat hamna 
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någonstans mellan 15-25 000 kr per år beroende på cykelledens slutliga 
sträckning och projektets framdrift i övrigt. 

Då flera olika delar av kommunförvaltningen är delaktiga i detta tas avtalet upp i 
kommunstyrelsen för beslut. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-01-20, § 9, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Sektor samhällsbyggnad ges i uppdrag att teckna 
projektavtal avseende regionala cykelleder för rekreation och turism i Skåne 
med Region Skåne. 2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att 
underteckna projektavtalet. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-20, § 9 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-11 
Projektavtal avseende Regionala cykelleder för rekreation och turism i Skåne 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson 
(KD) och Marie Irbladh (C): 1) Sektor samhällsbyggnad ges i uppdrag att teckna 
projektavtal avseende regionala cykelleder för rekreation och turism i Skåne 
med Region Skåne. 2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att 
underteckna projektavtalet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, TSVA, LELE) 
 
Ajournering 15:30 – 15:40 
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Dnr 278-2019 

§ 27 Arvodering Svalövs Kommunhus AB, AB 
SvalövsLokaler, AB SvalövsBostäder, Svalövs 
Samhällslokaler AB, Svalövs Kommunservice AB, Svalövs 
Energi AB och Svalövs Utveckling AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av 
arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller 
vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.  

2. Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess att fissionen är 
genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens 
ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är 
ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget.  

3. Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice 
ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % resp 3 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget.  

4. Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och 
andre vice ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs 
Kommunservice AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

5. Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 
%, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande 
eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare 
fast arvode för uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har efter återremiss att föreslå kommunfullmäktige fatta 
beslut om fasta arvoden i beslutade och föreslagna bolag.  

Kommunstyrelsen föreslog 2020-05-18, § 140, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet 
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
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tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram tills dess 
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-05-25, § 97, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras till kommunstyrelsen med följande uppdrag: a) Förslaget 
remitteras till de i kommunfullmäktige representerade partierna. b) Förslaget 
remitteras till AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. c) Förslaget 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
bildningsnämnden, socialnämnden och myndighetsnämnden. d) Förslaget 
remitteras till hyresgästföreningen för synpunkter kring utredningsförslaget och 
konsekvenserna för hyresgästerna inom AB SvalövsBostäder. e) Förslaget 
remitteras till Svenskt Näringsliv och Företagarna i Svalöv för synpunkter kring 
utredningsförslaget om bildandet av servicebolag och företagens syn på denna 
fråga. f) Kommunstyrelsen uppdras att utreda de ekonomiska konsekvenserna, 
samt utarbeta en risk och konsekvensanalys. 2) Yttranden skall vara 
kommunstyrelsens kansli tillhanda den 10 juni för att hanteras på ett extra 
kommunstyrelsesammanträde den 12 juni och kommunfullmäktige den 15 juni. 

Det noteras att beslutet fattades genom s k minoritetsåterremiss 
(Kommunallagen 5 kap, 50 §). 

Beslutet har överklagats genom s k laglighetsprövning (Dnr 180-2020). 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 146, följande beslut: Ärendet 
översänds till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, 
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bildningsnämnden, 
socialnämnden, myndighetsnämnden, AB SvalövsBostäder, AB 
SvalövsLokaler, Hyresgästföreningen Eslöv-Kävlinge-Svalöv, Svenskt 
Näringsliv Skåne län och Företagarna i Landskrona-Svalöv. 2) Yttrandet ska 
vara kommunstyrelsens kansli tillhanda senast 2020-06-10. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-06-12, § 175, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet 
till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess 
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att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2020-07-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-16, § 140 följande beslut: 1) Ärendet skjuts 
till ett kommande kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28/29, § 184, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras med motiveringen: Ärendet kompletteras med villkor för 
samhällsbyggnadsnämndens presidium samt med förklaring på nivåskillnaders 
jämfört med övriga presidier i kommunens nämnder och styrelser. 

Kommunstyrelsen föreslog 2021-01-10, § 10, kommunfullmäktige fatta följande 
beslut: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % resp 2 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB SvalövsLokaler (fram till dess 
att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % av arvodet till 
kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice ordföranden 
tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget 
ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 2021-01-01 
utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder med 7,5 % 
resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 4) Fast 
arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB 
med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 5) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 %, 1 % 
resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall 
ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

Det har efter kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, 
konstaterats att det vid återremissen efterfrågade underlaget saknades när 
ärendet hanterades i kommunstyrelsen. Av denna anledning lyftes inte ärendet 
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till kommunfullmäktige i januari, utan föreläggs i stället kommunstyrelsen i 
februari. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande resp vice ordförande har år 2021 ett 
fast månadsarvode om 10 resp 4 % av inkomstbasbeloppet. Under år 2021 är 
beloppen 6 479 resp 2 592 kr/mån. 

Den föreslagna ersättningsnivån för ordföranden och vice ordförandena i 
Svalövs Samhällslokaler och Svalövs Kommunservice AB skall ses bl a mot 
bakgrund av den tänkta personunionen mellan ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden och de båda bolagen. Stora delar av den 
verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden hittills ansvarat för, övergår nu i 
bolagsform. Tillkommer gör verksamhet som hittills bedrivits inom AB 
SvalövsLokaler. 

Utöver denna fasta ersättning utgår sammanträdesarvoden, ersättning för 
förlorad arbetsinkomst och körersättning. 

Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), dess förste vice ordförande 
Angelie Fröjd (M) och kommunalrådet Aase Jönsson (KD) kvarstår vid de 
förslag beslut som vi förelade kommunstyrelsen i januari månad, och som den 
då också ställde sig bakom. 

Utöver de bolag som tidigare var aktuella för beslut gällande arvodering, 
föreslår vi nu också arvodesnivåer för Svalövs Utveckling AB och Svalövs 
Energi AB. 

Beslutsunderlag 

Förslagskrivelse, daterad 2021-01-28 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11, § 10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28/29, § 184 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16, § 140 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 175 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-05-25, § 97 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 140 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp 
förste och andre vice ordföranden i Svalövs Kommunhus AB, med 5 %, 2 % 
resp 2 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall ordföranden 
eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 2) Fast 
arvode skall fr o m 2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice ordföranden i AB 
SvalövsLokaler (fram till dess att fissionen är genomförd) med 2,5 % resp 1 % 
av arvodet till kommunstyrelsens ordförande . I det fall ordföranden eller vice 
ordföranden tillika är ordförande eller andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 
utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 3) Fast arvode skall fr o m 
2021-01-01 utgå till ordföranden resp vice ordföranden AB SvalövsBostäder 
med 7,5 % resp 3 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande. I det fall 
ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 
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4) Fast arvode skall efter fissionen utgå till ordföranden resp förste och andre 
vice ordföranden i Svalövs Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice 
AB med 2,5 %, 1 % resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per 
bolag. I det fall ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller 
andre vice ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för 
uppdraget. 5) Fast arvode skall utgå till ordföranden resp förste och andre vice 
ordföranden i Svalövs Energi AB och Svalövs Utvecklings AB med 2,5 %, 1 % 
resp 1 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande per bolag. I det fall 
ordföranden eller vice ordföranden tillika är ordförande eller andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen, utgår inget ytterligare fast arvode för uppdraget. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Eva Inhammar (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och 
Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda bolag 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, MAN, LELE, EELS, AAAI) 
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Dnr 56-2018 

§ 28 Yttranden till Mark- och miljödomstolen gällande 
tillstånd enligt miljöbalken till motorsportanläggning på 
fastigheten Knutstorp 10:6 i Svalövs kommun (Ring 
Knutstorp) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog i mars 2018 en avsiktsförklaring om sex punkter som 
syftar till att utveckla Ring Knutstorp och det nordvästra hörnet av Svalövs 
kommun. Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och är en 
viktig aktör som drar många besökare till kommunen. 

Genom avsiktsförklaringen visar kommunen sin vilja att stötta Ring Knutstorp 
och dess utvecklingsplaner men en förutsättning för att en positiv utveckling av 
Ring Knutstorp är att de beviljas miljötillstånd för sin verksamhet. 

Länsstyrelsen Skåne har i ett yttrande till miljöprövningsdelegationen framfört 
att Ring Knutstorps ansökan bör kompletteras eller avvisas. Bolaget har under 
lång tid arbetat med att få ett miljötillstånd och avsatt betydande summor för 
ändamålet. Vidare har handläggningen av ärendet dragit ut på tiden med 
många olika förfrågningar från länsstyrelsen samt många olika handläggare. 

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att med hjälp av extern part ta 
fram ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. 

Den externa parten skall avropas genom befintligt ramavtal samt att 
kostnaderna för att ta fram yttrandet får uppgå till maximalt 30 000 kronor och 
skall belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. Det 23 augusti 
2019 fanns det 325 000 kronor i kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26, § 168, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part ta fram 
ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. Förvaltningens förslag 
till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda för antagande i samband med 
styrelsens ordinarie sammanträde i september 2019. 2) Kommunstyrelsen 
beslutar vidare att val av extern parten skall ske genom avrop från befintligt 
ramavtal. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram 
ovan nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-14, § 209, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande enligt denna 
tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019 som sitt eget och uppdrar till 
förvaltningen att sända in yttrandet till miljöprövningsdelegationen vid 
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länsstyrelsen i Skåne län. 2) Vidare uppdras presidiet samt kommunchefen att 
uppvakta landshövdingen i ärendet snarast, i syfte att understryka betydelsen 
av Ring Knutstorps verksamhet och framtida förutsättningar för näringslivets 
utveckling i regionen. 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 4 juni 
2020 om tillstånd enligt miljöbalken till motorsportanläggning på fastigheten 
Knutstorp 10:6 i Svalövs kommun har överklagats till Växjö tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, av AB Motorbanan Ring Knutstorp. I överklagandet har bolaget 
begärt ändring av giltighetstiden och igångsättningstiden samt av villkor 
avseende verksamhetstider, buller och dagvatten. Den som vill yttra sig med 
anledning av överklagandet ska göra detta skriftligen senast den 18 november 
2020. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 303, följande beslut: 1) Förvaltningens 
förslag till yttrande enligt denna tjänsteskrivelse, daterad den 10 november 
2020, antas som kommunstyrelsens eget. 2) Förvaltningen uppdras att sända in 
yttrandet till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt senast den 18 
november 2020. 

Ett antal yttranden har nu inkommit till Mark- och miljödomstolen, vilka föreläggs 
kommunstyrelsen för information. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Yttranden inkomna till Mark- och miljödomstolen 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 303 
Förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen, daterat 2020-11-10 
Meddelande i miljömål från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 
daterat 2020-10-14 
Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Skåne län beslut med bilagor, 
2020-06-04 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14, § 209 
Förslag till yttrande, daterat 2019-10-14 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 170 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 168 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-13, § 56  
Länsstyrelsens i Skåne län yttrande, daterat 2019-06-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
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Dnr KS 414-2020 

§ 29 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2021 

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 
2021-01-01 – 01-28 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
02-08 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 


