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2022-03-14 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 17.25 

Beslutande Ida Andersson (C)1, §§ 53 – 57, 59 - 77 
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Ida Andersson (C), § 58 
Teddy Nilsson (SD), ordf, §§ 53 – 63, 65 - 77 
Hans Lindström (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), § 64 
Anette Hallberg, tjg ers för Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Bengt Jönsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) 
Frank Urban Johansson (KD), tjg ers för Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Krister Olsson (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Annelie Johnsson (C), §§ 53 – 57, 59 - 77 
Hans Lindström (SD), §§ 53 – 63, 65 - 77 
Agneta Sörensson (M) 
Eva Inhammar (C) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Martin Gustafsson (L) 
Linda Reidy (M) 
 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 53 - 65 
Hanna Åstrand, utvecklingschef 
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 53 - 57 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 53  - 57 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, §§ 
53 - 57 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Niklas Schörling, trygghets- och säkerhetschef, §§ 53 - 57 
Robin Wiklöf, handläggare/jurist, §§ 53 – 57 
Sara Rävås, nämndsekreterare, §§ 53 – 70 
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, §§ 67 - 69 

 
  

                                                   
1 Det noteras att ledamoten deltog på distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och 

kommunstyrelsens reglemente, 23 b §. 
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Utses att justera Aase Jönsson (KD) 

Justeringens tid 
och plats 2022-03-17, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 53 – 77 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD) §§ 53 – 63, 65 - 77, Anna Berg von Linde (M), § 64  

Justerare  
 

 Aase Jönsson (KD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 54 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om situationen vad gäller 
Covid-19 inom förvaltningen och planering för återhämtning för 
personalen. 

b) Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling informerar om ingiven 
ansökan gällande utökning av antalet VMA2-sändare (Dnr KS 130-
2022). 

c) Prel befolkningsstatistik per 2021-12-31 (Dnr 152-2021) 

d) Beslut om Svalövs kommuns arbete enligt LSO, MSB 2021-11229-4 
(Dnr 80-2022) 

e) Färdtjänst uppföljning, 2021 H2 (Dnr 101-2022) 

f) Förtydligande av läget i Söderåsens miljöförbund - Handlingsplan samt 
konsekvensbeskrivning av tillsynsskuld från 2021 och restskuld 2020, 
Söderåsens miljöförbund § 9, 2022-02-08 (Dnr 65-2022) 

g) Ekonomisk uppföljning januari - december 2021, Söderåsens 
miljöförbund § 3, 2022-02-08 (Dnr 65-2022) 

h) Beslut, Naturvårdsverkets kompletterade bidrag för åtgärder inom etapp 
3 BTKemi södra delområdet (Dnr 167-2020) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 

                                                   
2 Viktigt Meddelande till Allmänheten 
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Dnr - 

§ 55 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-02-22 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2021-02-08 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder 2022-02-01 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB 2022-02-10 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB 2022-02-10 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Energi AB 2021-12-16 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Energi AB 2022-02-18 
Protokoll från Sydvatten AB 2022-02-01 
 
 
 

 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 497-2021 

§ 56 Avsägelser och val  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Avsägelsen från Angelie Fröjd (M) godkänns, vad gäller de uppdrag 
som väljs av kommunstyrelsen. 

2. Till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Angelie Fröjd (M) 
som avsagt sig uppdraget, väljs Anna Berg von Linde (M). Det noteras 
att ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika är ledamot i 
näringslivsrådet. 

3. Till ledamot i kommunstyrelsens personalutskott efter Angelie Fröjd (M) 
som avsagt sig uppdraget, väljs Anna Berg von Linde (M).  

4. Till ordförande i kommunstyrelsens personalutskott efter Angelie Fröjd 
(M) som avsagt sig uppdraget, väljs Anna Berg von Linde (M).  

5. Till ordförande i näringslivsrådet efter Angelie Fröjd (M) som avsagt sig 
uppdraget, väljs Anna Berg von Linde (M). 

6. Till ledamot i Skånska livsmedelsakademins politikernätverk  efter 
Angelie Fröjd (M) som avsagt sig uppdraget, väljs Agneta Sörensson 
(M). 

7. Till representant i politiskt samråd med Region Skåne ang färdtjänst 
(serviceresor) efter Angelie Fröjd (M) som avsagt sig uppdraget, väljs 
Anna Berg von Linde (M). 

8. Till ledamot i Leader nordvästra Skåne med Öresund efter Angelie Fröjd 
(M) som avsagt sig uppdraget, väljs Agneta Sörensson (M), fr o m 
2022-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Angelie Fröjd har i skrivelse, daterad 2022-02-16, avsagt sig uppdragen som 
ledamot i kommunstyrelsen, förste vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot 
i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommunstyrelsens 
personalutskott, ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, ledamot i 
vård- och omsorgsnämnden, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, ledamot 
i krisledningsnämnden, ledamot i näringslivsrådet, ordförande i näringslivsrådet, 
ledamot i rådet för funktionshindrade och pensionärer, ledamot i Svalövs 
Kommunhus AB, 1:e vice ordförande i Svalövs Kommunhus AB, ledamot i AB 
SvalövsBostäder, ordförande i SvalövsBostäder AB, ledamot i Svalövs 
Utveckling AB, ledamot i Sydvatten AB, ledamot i Kommunalförbundet 
Medelpunkten, ombud vid Skånes Kommuners (f d Kommunförbundet Skånes) 
förbundsmöte, representant i Skånska livsmedelsakademins politikernätverk, 
representant i Politiskt samråd med Region Skåne ang färdtjänst (serviceresor) 
samt ledamot i Leader Nordvästra Skåne med Öresund. 

Till ny ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsen valde 
kommunfullmäktige 2022-02-18, § 22, Anna Berg von Linde. 
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Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28, § 22 
Avsägelse från Angelie Fröjd (M), daterad 2022-02-16 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Skånska livsmedelsakademin (info@livsmedelsakademin.se) 
Politiskt samråd med Region Skåne ang färdtjänst (serviceresor) (fardtjanst@skanetrafiken.se) 
Leader nordvästra Skåne med Öresund (info@leaderskanens.se) 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr 118-2022 

§ 57 Åtgärder med anledning av situationen i Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunchefen uppdras att ombesörja det akuta omhändertagandet av 
skyddssökande från Ukraina till Svalövs kommun.  

2. Återrapportering av arbetet ska ske veckovis till kommunstyrelsens 
presidium. 

3. Disposition av resultatutjämningsreserven ska ske med 5 mnkr för 
arbetets bedrivande fram t o m kommunstyrelsens ordinarie 
sammanträde i juni månad (KS Dnr 347-2020). 

4. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att skyndsamt uppföra tillfälliga 
bostäder för upp till 100 boende inom Teckomatorps tätort. Finansiering 
avses ske genom statsbidrag.  

5. Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder och bolagsstyrelser att 
med beaktande av det särskilda läget, hålla utredningsuppdrag m m till 
ett minimum. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Den beviljade borgensramen enl ”Mål och budget 2022 med plan 2023 
– 2024” utökas från 300 till 340 mnkr (KS Dnr 347-2020).  

2. Den 2022-02-28 av kommunfullmäktige beslutade flaggningen ska 
fortsätta intill dess kommunfullmäktiges ordförande beslutar annat (KS 
Dnr 93-2022). 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av situationen i Ukraina har ett mycket stort antal skyddsökande 
lämnat landet och något hundratal av dessa har redan nått Svalövs kommun. 
Arbetet med mottagande av dessa har redan fått inledas. 

Av kommunstyrelsens reglemente, § 2, framgår bl a att det i kommunstyrelsens 
ledningsfunktion bl a ligger att leda och samordna trygghets-, säkerhets- och 
krisledningsfrågor. 

Den nu uppkomna situationen har redan fått hanteras akut, men arbetet får 
framöver bedrivas under mer långsiktigt hållbara former. Arbetet ska därför 
organiseras i en särskild enhet, vilken får tillföras resurser i särskild ordning, 
med finansiering enl förslag i denna skrivelse samt i förekommande fall 
finansiering från staten.  

I skrivande stund har redan konstaterats att något hundratal skyddssökande 
redan vistas i Svalövs kommun. En grupp medarbetare under ledning av 
utvecklingschefen har under de senaste dagarna arbetet med frågan, och under 
lördagen den 12 mars, kommer en idrottshall vara iordninggjord för tillfälligt 
boende. Förberedelser för skolgång m m genomförs också. 
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslås uppdras uppföra tillfälliga bostäder för upp 
till 100 personer i Teckomatorps tätort i upp till två år. Vid vakanser ska 
upplåtelse genom AB SvalövsBostäder ske till allmänna marknaden. 

Av ”Mål och budget 2022 med plan 2023 – 2024” (sid 16) framgår bl a följande: 
”Kommunfullmäktige har också fattat beslut om att avsätta 10 miljoner av 
resultatutjämningsreserven för kommunstyrelsen att foga över i en 
beredskapspott. Denna pott är avsedd för en eventuell kris eller pandemi.” 
Denna föreslås nu initialt tas i anspråk till hälften. 

Av dokumentet (sid 20) framgår vidare att beslutad borgensram för Svalövs 
kommun är 300 mnkr. Denna föreslås nu utökas med 40 mnkr. 

Kommunförvaltningen kommer att återkomma till kommunstyrelsen i april 
månad med förslag på återtagandeåtgärder avs totalförsvarsförmågan. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson, 
utvecklingschef Hanna Åstrand, socialchef Cecilia M Andersson, trygghets- och 
säkerhetschef Niklas Schörling, handläggare/jurist Robin Wiklöf, utbildningschef 
Hans Dahlquist, samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och ekonomichef Jane 
Bergman. 

Ajournering 15.05 – 15.10. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-11 
PM, Vistelse i Sverige för personer från Ukraina, daterat 2022-03-10 
PM, Kommuners möjligheter att lämna internationellt bistånd, daterat 2022-03-
10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Torbjörn 
Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Frank Urban Johansson 
(KD): 1) Kommunchefen uppdras att ombesörja det akuta omhändertagandet 
av skyddssökande från Ukraina till Svalövs kommun. 2) Återrapportering av 
arbetet ska ske veckovis till kommunstyrelsens presidium. 3) Disposition av 
resultatutjämningsreserven ska ske med 5 mnkr för arbetets bedrivande fram t 
o m kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i juni månad (KS Dnr 347-
2020). 4) Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att skyndsamt uppföra 
tillfälliga bostäder för upp till 100 boende inom Teckomatorps tätort. 
Finansiering avses ske genom statsbidrag. 5) Kommunstyrelsen uppmanar 
övriga nämnder och bolagsstyrelser att med beaktande av det särskilda läget, 
hålla utredningsuppdrag m m till ett minimum. 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD), Torbjörn 
Ekelunds (L), Wioletta Kopanska Larssons (SD) och Frank Urban Johanssons 
(KD)  förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Den beviljade borgensramen enl 
”Mål och budget 2022 med plan 2023 – 2024” utökas från 300 till 340 mnkr (KS 
Dnr 347-2020). 2) Den 2022-02-28 av kommunfullmäktige beslutade 
flaggningen ska fortsätta intill dess kommunfullmäktiges ordförande beslutar 
annat (KS Dnr 93-2022). 
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Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till 
beslut i kommunstyrelsen, punkterna 1) – 3). Avslag på Teddy Nilssons m fl 
förslag till beslut i kommunstyrelsen, punkt 5).  

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Förvaltningen ges i uppdrag att i 
första hand kontakta kommunens större privata näringsidkare med 
övernattningsmöjligheter för att skriva avtal om tillfälligt boende. Om inte 
mängden bostäder då blir tillräckligt så uppför samhällsbyggnadsnämnden 
resterande tillfälliga bostäder. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, punkterna 1) – 3), och 
finner att kommunstyrelsen antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden, vad gäller 
beslut i kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande, punkt 4) och Marie 
Irbladhs m fl yrkande, punkt 4), och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition eget yrkande, punkt 5) och Marie 
Irbladhs m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Digitaliserings- och IT-chef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF, JNON) 
 
Ajournering 15.15 – 15.30 
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Dnr KS 717-2013 

§ 58 Säkerhetsprövning av personal 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2021-10-11, § 262, och mot 
bakgrund av rådande säkerhetsläge, placeras uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande och befattningen kommunchef i 
säkerhetsskyddsklass 2. 

2. Inom ramen för pågående arbete med säkerhetsskyddsanalys, skall 
behovet av att placera ytterligare uppdrag och befattningar i högre 
säkerhetsskyddsklass än idag att övervägas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckningen över vilka förtroendevalda respektive anställda som skall 
säkerhetsprövas enligt Säkerhetsskyddslagen har förändrats över tid. För att ha 
en samlad bild av de beslut som fattats, har en förteckning tagits fram som 
kommunstyrelsen fastställde 2021-10-11. Vissa revideringar av tidigare beslut 
har gjorts. Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 262, följande beslut: 1) 
Föreliggande förteckning fastställs. 

Nu föreslås uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och befattningen 
kommunchef placeras i säkerhetsskyddsklass 2. Detta för att kunna ta emot 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter från länsstyrelsen, Försvarsmakten m 
fl myndigheter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 262 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut, daterat 2020-09-07 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut, daterat 2020-08-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 143 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 104 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-30, § 73 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 189 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 155 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 118 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M) och Aase 
Jönsson (KD): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2021-10-11, § 262, 
och mot bakgrund av rådande säkerhetsläge, placeras uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande och befattningen kommunchef i 
säkerhetsskyddsklass 2) Inom ramen för pågående arbete med 
säkerhetsskyddsanalys, skall behovet av att placera ytterligare uppdrag och 
befattningar i högre säkerhetsskyddsklass än idag att övervägas. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH) 
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Dnr KS 66-2022  

§ 59 Överföring av investeringsanslag från 2021 till 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Kommunstyrelsen medges att överföra 423 000 kronor från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar inom IT. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 18 268 000 kronor 
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar 
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.  

3. Bildningsnämnden medges att överföra 566 000 kronor från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra etablering av nya 
avdelningar.  

4. Myndighetsnämnden medges att överföra 122 000 kr från 2021 års 
investeringsanslag till 2022 för att slutföra digitalisering av Bo och Bygg.  

Sammanfattning av ärendet 

Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas 
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås flyttas över från 2021 
till 2022 är de som är påbörjade under 2021 men av olika skäl inte hunnit 
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt. Totalt begärs att 
19 614 000 kronor förs över från investeringsanslaget 2021 till 2022 års anslag.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-02-22, § 11, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen medges att 
överföra 423 000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att 
slutföra investeringar inom IT. 2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att 
överföra 18 268 000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att 
slutföra investeringar enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. 3) Bildningsnämnden 
medges att överföra 801 000 kronor från 2021 års investeringsanslag till 2022 
för att slutföra etablering av nya avdelningar. 4) Myndighetsnämnden medges 
att överföra 122 000 kr från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra 
digitalisering av Bo och Bygg. 

Vid sammanträdet lämnade ekonomichef Jane Bergman en redogörelse. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-13 
Bilaga, datera 2022-02-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelunds (L), Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Anna Berg 
von Lindes (M) och Wioletta Kopanska Larssons (SD)  förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsen medges att överföra 423 000 kronor 
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från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar inom IT. 
2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 18 268 000 kronor från 
2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar enligt bilaga 1 
till tjänsteskrivelsen. 3) Bildningsnämnden medges att överföra 566 000 kronor 
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra etablering av nya 
avdelningar. 4) Myndighetsnämnden medges att överföra 122 000 kr från 2021 
års investeringsanslag till 2022 för att slutföra digitalisering av Bo och Bygg. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Ida Andersson (C), Anette Hallberg (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson 
(S) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, SARA, RNWF, FKRT) 
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Dnr 115-2022 

§ 60 Omdisponering av budgetram 

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Finansens budgetram minskas med 1 454 000 kr och 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med motsvarande för 
att möta de ökade kostnaderna för Röstångabadet.   

2. Finansens budgeterade intäkter för generella statsbidrag ökas med 2 
096 000 tkr och Bildningsnämndens budgetram ökas med motsvarande 
i enlighet med beviljat belopp för Skolmiljarden.       

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2021 fattades beslut om att flytta över Röstångabadet till Svalövs 
Samhällslokaler AB och omgående påbörja upprustning i enlighet med den 
utredning som genomförts. Upprustningen av Röstångabadet innebär en 
tilläggshyra och en total årlig hyra från och med 2023 om 2 788 000 kr. Hyran 
omräknas 2022 då det endast avser del av året. Pengarna avseende den ökade 
hyran ligger idag under finansens budget och nu när det föreligger en 
hyrespeng flyttas budgeten från finansen till Samhällsbyggnadsnämnden som 
har ansvaret för hyreskontraktet.  

Svalövs kommun är under 2022 beviljade bidrag motsvarande 2 095 521 kr. 
Bidraget är klassat i enlighet med RKR:s rekommendationer som ett ”Generellt 
statsbidrag” och det finns inte krav på varken återredovisning eller 
återbetalningsskyldighet. För att behandlingen i redovisningen skall bli korrekt 
kommer Finansen att tillgodoräkna sig intäkterna för att sedan delas ut till 
Bildningsnämnden i budgetram. Bildningsnämnden skall sedan fatta beslut om 
fördelningen av Skolmiljarden i enlighet med Skolverkets riktlinjer. Bidraget 
syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna 
på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. 
Medlen skall användas för insatser i både kommunala och fristående skolor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Aase Jönssons (KD) och Anna 
Berg von Lindes (M) förslag till beslut på kommunfullmäktige: 1) Finansens 
budgetram minskas med 1 454 000 kr och Samhällsbyggnadsnämndens 
budgetram utökas med motsvarande för att möta de ökade kostnaderna för 
Röstångabadet. 2) Finansens budgeterade intäkter för generella statsbidrag 
ökas med 2 096 000 tkr och Bildningsnämndens budgetram ökas med 
motsvarande i enlighet med beviljat belopp för Skolmiljarden.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-02  
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Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT, MAZO, SARA) 
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Dnr KS 25-2022 

§ 61 Tidplan, budget 2023 - revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 18 
januari 2021, revideras på så sätt att Kompletteringsbudget I utgår.  

Sammanfattning av ärendet 

Av gällande reglemente för kommunstyrelsen ska 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 ärendet mål och budget 2023 med plan 2024-2025 ska 
beredas.  

Kommunstyrelsen fattade 2022-02-14, § 31, följande beslut: 1) Tidplan för mål 
och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 18 januari 2021 fastställs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 31 
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25, § 6 
Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 2022-01-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, 
daterad 18 januari 2021, revideras på så sätt att Kompletteringsbudget I utgår. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser  
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef  
Ekonomichef 
Förvaltningsekonomer 
Nämndsekreterare 
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Dnr KS 315-2021 

§ 62 Förordnande av sektorchef Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Cecilia M Andersson tillförordnas fortsatt som Socialchef vård och 
omsorg under perioden 1 maj 2022 till som längst 31 december 2022. 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Beslutsunderlag 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson 
(S), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marie Irbladh 
(C), Ingrid Ekström (SD) och Frank Urban Johansson (KD): 1) Cecilia M 
Andersson tillförordnas fortsatt som Socialchef vård och omsorg under perioden 
1 maj 2022 till som längst 31 december 2022. 2) För den period som Cecilia M 
Andersson är tillförordnad Socialchef vård och omsorg utgår fortsatt ett 
lönetillägg om 7 500 kronor i månaden. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
Cecilia M Andersson 
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Dnr KS 506-2021, VON 7-2022 

§ 63 Granskning av vård- och omsorgsnämndens 
styrning, uppföljning och kontroll 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Revisonens granskningsrapport och vård- och omsorgsnämndens 
yttrande noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun 
granskat vård- och omsorgsnämnden i syfte att bedöma vård- och 
omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Kommunfullmäktiges 
presidium har beslutat finansiera granskningen till hälften. 

Sammanfattningsvis bedömer EY att vård- och omsorgsnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll inte är helt ändamålsenlig. Utifrån granskningsresultatet 
rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att: 

 tillse att nämnden tar del av den information som behövs för att kunna 
följa och styra verksamheten under året, 

 säkerställa att nämnden tar del av uppföljningarna enligt sitt årshjul, 

 följa upp om föreslagna åtgärder i handlingsplanen leder till de 
beräknade kostnadsminskningarna, 

 tillse att det genomförs en heltäckande risk- och väsentlighetsanalys, 
samt fastställa formkrav för återrapportering i delegationsordningen. 

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med 
anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer 
som lämnas. För var och en av rekommendationerna ska svar lämnas om 
nämnden håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas och när 
åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 15 mars 2022. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2022-02-23, § 17, följande beslut: 1) 
Förvaltningens yttrande, daterat 23 februari 2022, antas som vård- och 
omsorgsnämndens eget och överlämnas till revisionen samt till 
kommunstyrelsen för fortsatt behandling. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-02-23, § 17 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-15 
Granskning av vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Revisonens granskningsrapport 
och vård- och omsorgsnämndens yttrande noteras. 
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Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Tf socialchef vård och omsorg 
Kommunförvaltningen (CAKK, SARA, SAMA, JNON) 
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Dnr KS 27-2022 

§ 64 Årsredovisning 2022 samt föreningsstämma - 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas fatta beslut om att 
instruera ombudet att vid stämman rösta för att styrelsen och VD för 
Kommuninvest Ekonomisk förening beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i Sverige AB för 
år 2021 föreligger ännu inte, men då föreningsstämman äger rum redan 2022-
03-31, föreslås arbetsutskottet bemyndigas fatta beslut om att instruera 
ombudet att vid stämman rösta för att styrelsen och VD för Kommuninvest 
Ekonomisk förening beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Handlingar till föreningsstämma Kommuninvest ek för 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Linde (M), Hans Lindström (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas fatta beslut om att instruera 
ombudet att vid stämman rösta för att styrelsen och VD för Kommuninvest 
Ekonomisk förening beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet. 

Under paragrafen tjänstgör Anna Berg von Linde (M) som ordförande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommuninvest ek för 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr KS 54-2021, SKHAB 14-2021 

§ 65 Ägardirektiv för LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-03-08, § 15 
Förslag till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 40 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 41 
Svalövs Kommunhus ABs protokoll 2021-02-23, § 25 
Förslag till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD) och Anna Berg von Lindes (M) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun har inget att erinra 
mot föreslagna förändringar i ägardirektiv till LRS Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB. 

Beslutsgång 

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

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Landskrona stad 
Landskrona Stadshus AB 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, LAMN) 
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Dnr 194-2020 

§ 66 Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund, 
Bjuvs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade 2020-06-10, § 90, att begära 
utträde ur Söderåsens miljöförbund samt, att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens 
miljöförbund före den 1 juli 2020.  

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö, men överklagandet 
avslogs 2021-05-05 mot bakgrund av att överklagade beslutet ansågs avse det 
inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och att 
ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i 
kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda. 
Mot den bakgrunden kunde det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens 
mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 § 
kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige. Domen har vunnit laga 
kraft. 

Information i ärendet har fortlöpande lämnats till kommunstyrelsen; 2020-06-12, 
2020-08-17, 2021-04-12, 2021-05-17, 2021-08-16, 2021-10-11 och 2021-11-15. 

Ett förslag till ekonomisk överenskommelse har nu tagits fram för 
ställningstagande av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. I det fall den 
godkänns av Bjuvs kommun, kommer den att behandlas också av de övriga 
fyra medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 16, och 2022-02-14, § 38, följande 
beslut: 1) Informationen noteras. 

Något ställningstagande från Bjuvs kommun föreligger dock ännu inte. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 38 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 16 
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund - 
Bjuvs kommuns utträde, signerad av kommunstyrelsens ordförande i resp 
kommun 
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund - 
Slutrapport utredning Bjuvs kommuns utträde 2021-10-30, Startpoint Advisory 
AB 
Protokoll från kommunstyrelsen i Bjuvs kommun 2020-06-10, § 90 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens Miljöförbund 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Administrativ chef 
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Dnr KS 435-2021 

§ 67 Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa 
2022-2025 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025 
beslutas.  

Reservation 

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmän 
för Marie Irbladhs yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsoprogrammet är ett av Svalövs kommuns övergripande styrdokument 
som går över sektors- och bolagsgränserna. Programmet riktar sig till nämnder, 
styrelser och bolag för att uppnå fullmäktiges övergripande mål utifrån visionen.  

Folkhälsoprogrammet konkretiserar genom en handlingsplan som innehåller 
övergripande aktiviteter. Eftersom folkhälsoarbetet berör kommunens samtliga 
verksamheter beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att handlingsplanen 
går ut på remiss till samtliga nämnder, Kommunservice AB, Svalövs vårdcentral 
samt familjecentralen Guldkornet, inför beslut vid kommunstyrelsens 
sammanträde i mars 2022. 

Utifrån de inkomna remissvaren har handlingsplanen uppdaterats, främst 
gällande synpunkter från vård- och omsorgsnämnden. Dessa rör att nämnden 
med tanke på den ökade belastningen på grund av pandemin inte anser sig 
kunna genomföra de aktiviteter som nämns i handlingsplanen förrän 2023.  

Bildningsnämnden önskar att handlingsplanen anger riktningen för 
folkhälsoarbetet snarare än specifika aktiviteter. Dock framkommer riktningen 
redan i folkhälsoprogrammet. Samtidigt ska handlingsplanen vara ett levande 
dokument som revideras årligen och en större revidering kommer troligen att 
ske inför 2023 när den nyanställde folkhälsostrategen tillsammans med 
verksamheterna har hunnit arbeta med handlingsplanen. 

Ett par redaktionella synpunkter i remissvaren rör folkhälsoprogrammet och inte 
handlingsplanen. Då folkhälsoprogrammet är beslutat av kommunfullmäktige 
har inga ändringar gjorts i programmet. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-02-22, § 12, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025 
beslutas. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av utvecklingsstrateg Kristina 
Prahl. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 12 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2022 med bilagan 
Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa 2022-2025, daterad den 10 
februari 2022 
Socialnämndens protokoll 2022-01-27, § 12 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-01-26, § 7 
Myndighetsnämndens protokoll 2022-01-24, § 5 
Bildningsnämndens protokoll 2022-01-18, § 5 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 194 (Dnr KS 47-2021) 
Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022 – 2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von Linde (M), Ingrid 
Ekström (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Handlingsplan för 
hållbar och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025 beslutas. 

Marie Irbladh (C): 1) Hela handlingsplanen behöver tydligare och kraftigare 
åtgärder, och även åtgärder tills dess att planen är på plats, vilket Centerpartiet 
påtalade redan i kommunstyrelsen när handlingsplanen skulle gå ut på remiss. 
Vi yrkar på en större tydlighet i handlingsplanen, bl a gällande: * Åtgärder för 
jämlik hälsa, * Åtgärder mot psykisk ohälsa, * Våld i nära relationer, * Ensamhet 
hos äldre, * Åtgärder i strävan mot nollvision Suicid, * Åtgärder för de personer 
som känner att de hamnar utanför familje- och könsnormativa samhället, * 
Dygnet runt jour- medmänniska på plats. 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): Avslag på Marie Irblahds yrkande. 

Beslutsgång 

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

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

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Bildningsnämnden 
Svalövs Kommunservice AB 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Sektorchefer 
Utvecklingschef 
Svalövs vårdcentral 
Familjecentralen Guldkornet 
Kommunförvaltningen (KAPL, JNON, SARA, FKRT, RNWF) 
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Dnr KS 185-2021 

§ 68 Riktlinjer för styrdokument 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Riktlinjer för styrdokument, daterad 8 februari 2021, antas att gälla från 
och med 1 april 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får genomslag 
och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i kommunen på 
ett bra sätt.   

Syftet med denna riktlinje är att det ska vara tydligt vad som är ett 
styrdokument, vilka styrdokument som styr vad, innehållet i ett styrdokument, 
hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om 
dem. 

Att använda samma typer av styrdokument och gemensamma begrepp för olika 
slags styrning i hela kommunen underlättar både för de som ska använda 
styrdokument och för de som ska skriva styrdokument.  

Förslaget har varit remitterat till samtliga nämnder för inhämtande av 
synpunkter och har justerats utifrån de inkomma remissvaren.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-02-22, § 15, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Riktlinjer för styrdokument, daterad 8 februari 2021, antas att gälla 
från och med 1 mars 2022. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08 
Förslag till riktlinjer för styrdokument, daterade 2022-02-08 
Socialnämnden 2021-12-16, § 150 
Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16, § 123 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15, § 243 
Myndighetsnämnden 2021-12-13, § 137 
Överförmyndaren 2021-12-10 
Bildningsnämnden 2021-12-07, § 141 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 110 
Förslag till riktlinjer för styrdokument, daterad 2021-11-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Riktlinjer för styrdokument, 
daterad 8 februari 2021, antas att gälla från och med 1 april 2022. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Bildningsnämnden 
Överförmyndaren 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
Enhetschef kansli 
Kommunförvaltningen (JNON, SARA, FKRT, RNWF) 
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Dnr KS 439-2021 

§ 69 Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun – 
införande av ”Skottlandsmodellen” 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att genomföra utveckling av lokal modell ”Tidigt 
och tillsammans i Svalövs kommun” samt implementering av denna i 
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2022. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade den 6 december 2021 beslut om att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på hur den så kallade Skottlandsmodellen kan 
tillämpas i Svalövs kommun. I denna tjänsteskrivelse beskrivs ett utkast till 
modell med grund i hur andra svenska kommuner valt att tillämpa 
Skottlandsmodellen. Vidare listas de aktörer och verksamheter som behöver 
vara delaktiga i framtagandet och implementeringen av en slutgiltig modell. 

Svalövs kommun har även blivit erbjudna ett uppdragsförslag från FINSAM 
Landskrona-Svalöv Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun som ligger helt i 
linje med det planerade uppdraget gällande Skottlandsmodellen. FINSAM 
stödjer processen dels finansiellt och dels med kunskap och erfarenhet. 

Vidare beskrivs ett antal förhållningssätt som är viktiga för det fortsatta arbetet. 

Vid framtagandet av detta uppdragsförslag har förutom processledaren även 
utvecklingschef, sektorchef utbildning, sektorchef individ- och familjeomsorg 
samt vård och omsorg, verksamhetschef centrala elevhälsan och enhetschef 
Utredning och uppföljning deltagit. 

Uppdraget är en del av genomförandet av Svalövs kommuns folkhälsoprogram 
och även utpekat i den handlingsplan för folkhälsa 2022-2025 som är kopplad 
till programmet. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-02-22, § 67, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Förvaltningen uppdras att genomföra utveckling av lokal modell 
”Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun” samt implementering av denna i 
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2022. 2) Uppdraget enligt 
ovan ska redovisas till kommunstyrelsen vid tre tillfällen per år. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av utvecklingsstrateg Kristina 
Prahl. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 67 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10 
Uppdragsförslag FINSAM: Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun 
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Utredning kring förutsättningarna att implementera Skottlandsmodellen i 
Svalövs kommun, Nina Lanje, daterad  2021-02-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Ida Andersson (C), Anneli Persson 
(S), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Förvaltningen uppdras att genomföra 
utveckling av lokal modell ”Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun” samt 
implementering av denna i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 20 februari 
2022. 2) Uppdraget enligt ovan ska redovisas till kommunstyrelsen vid tre 
tillfällen per år i samband med delårsredovisning och årsberättelse. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Utvecklingschef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli  
Kommunförvaltningen (KAPL) 
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Dnr KS 264-2021 

§ 70 Kompensatoriska åtgärder, renhållningsordning 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen förordar införande av en biståndsinsats avseende 
förflyttning av avfallsbehållare för de fastighetsägare som av olika 
anledningar inte själv kan ställa upp behållaren på i enlighet med 
Renhållningsföreskrifter för Svalövs kommun anvisad plats. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanas ta fram uppdaterade riktlinjer 
för bistånd med förslag på ett sådant bistånd som avses i punkt 1.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-21, § 84, följande: 
1) Förvaltningen uppdras ta fram förslag till kompensatoriska åtgärder för de 
fastighetsägare som av olika anledningar inte själv kan ställa upp behållaren på 
i enlighet med Renhållningsföreskrifter för Svalövs kommun anvisad plats. 

Fastighetsägare har i enlighet med kommunens renhållningsföreskrifter 
skyldighet att bland annat förflytta sin avfallsbehållare till utsedd 
hämtningsplats. 

De som behöver stöd i samhället kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avfall 
Sverige har tagit fram en skrivelse rörande fastighetsägares efterlevnad av 
avfallsföreskrifternas krav benämnd ”Gränserna för det kommunala ansvaret för 
hämtning i relation till bistånd och stöd från socialnämnden”. I denna har 
organisationen gjort en utredning över de juridiska förutsättningarna, den 
kommunala normgivningen samt samhällets stöd i dessa situationer.  

Avfall Sverige når bland annat slutsatsen att ”fastighetsägare som behöver 
hjälp för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt avfallsföreskrifterna och inte 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt får ansöka om stöd och bistånd från 
socialnämnden”. Därmed finns möjlighet att införa en biståndsinsats, till 
exempel inom ramen för hemtjänst, där fastighetsägare kan ansöka om hjälp 
med att förflytta sina avfallsbehållare. 

Inledningsvis föreslås att inriktningsbeslut samt beslut om att uppmana vård- 
och omsorgsnämnden att uppdatera sina biståndsriktlinjer tas i 
kommunstyrelsen. Reviderade biståndsriktlinjer kommer sedan antas i 
kommunfullmäktige efter hantering i vård- och omsorgsnämnden samt 
kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-02-22, § 14, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsen förordar införande av en biståndsinsats avseende 
förflyttning av avfallsbehållare för de fastighetsägare som av olika anledningar 
inte själv kan ställa upp behållaren på i enlighet med Renhållningsföreskrifter 
för Svalövs kommun anvisad plats. 2) Vård- och omsorgsnämnden uppmanas 
ta fram uppdaterade riktlinjer för bistånd med förslag på ett sådant bistånd som 
avses i punkt 1.   
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Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av nämndsekreterare Sara Rävås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 14 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-21, § 84 
Avfall Sveriges guide ”Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av 
hushållsavfall i relation till bistånd och stöd från socialnämnden” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Krister Olsson (S), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Aase 
Jönsson (KD), Frank Urban Johansson (KD) och Ingrid Ekström (SD): 1) 
Kommunstyrelsen förordar införande av en biståndsinsats avseende förflyttning 
av avfallsbehållare för de fastighetsägare som av olika anledningar inte själv 
kan ställa upp behållaren på i enlighet med Renhållningsföreskrifter för Svalövs 
kommun anvisad plats. 2) Vård- och omsorgsnämnden uppmanas ta fram 
uppdaterade riktlinjer för bistånd med förslag på ett sådant bistånd som avses i 
punkt 1.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB  
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli  
Kommunförvaltningen (SARA) 
 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(46) 
Sammanträdesdatum 

2022-03-14 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 12-2022 

§ 71 Skånetrafikens erbjudande gällande Ungdoms- och 
Seniorbiljett 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att införa seniorbiljett för alla som är 
folkbokförda i kommunen och som fyllt 67 år samt ungdomsbiljett för 
alla som är folkbokförda och går årskurs 7-9 samt gymnasium, med 
startdatum den 1 juni 2022. 

2. Bildningsnämndens budgetram utökas med 105 000 kronor för 2022. 
Kommunstyrelsens budgetram utökas med 117 000 kronor för 2022. 
Finansens budget minskas med 222 000 kronor för 2022. Budget för 
2023 inkluderas i budgetprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 2, bl a följande beslut: Förvaltningen 
uppdras ta fram underlag för beredning resp. beslut vid kommunstyrelsens 
resp. kommunfullmäktiges sammanträden i mars månad 2022 gällande 
Skånetrafikens erbjudanden gällande Ungdoms- och Seniorbiljett (KS Dnr 12-
2022). 

Skånetrafiken har gått ut med ett erbjudande till skånska kommuner om att 
införa senior- och ungdomsbiljetter.  

Seniorbiljetten syftar till att minska isolering och öka socialt välbefinnande då 
äldre kan resa kostnadsfritt inom kommunen med kollektivtrafiken. Detta är 
därför en viktig del av folkhälsoarbetet för att främja ett aktivt och hälsosamt 
åldrande. Vidare ökar resandeunderlaget vilket bidrar till att kommunen kan 
behålla befintlig kollektivtrafik, särskilt gällande bussförbindelser. Seniorbiljetten 
gäller resor inom Svalövs kommun. Vid resor till andra kommuner blir resan i de 
flesta fall något billigare då en anslutningsbiljett från den sista stationen i 
Svalövs kommun behöver köpas. 

Kommunen väljer själv från vilken ålder biljetten ska gälla och 67, 70 eller 75 år 
har valts i andra kommuner. Då skillnaden i kostnad bedöms som ringa föreslås 
att seniorbiljetten införs från det år invånare i kommunen fyller 67 år. I dagsläget 
innebär detta att ca 2300 invånare i kommunen kommer att få seniorbiljetten. 

Kostnaden för seniorbiljetten är 20 kr/senior/år och sedan 19 kr per resa. I 
liknande kommuner som Hörby och Osby har 1,4 respektive 1,7 resor per 
senior genomförts i snitt, visar statistik före pandemin. För att ta höjd har 
beräkningar gjorts på dubbelt antal resor (3,5/senior/år) då den yngre gruppen 
67-75 år kan antas resa något mer än de över 75 år. Detta ger en beräknad 
totalkostnad på ca 200 000 kronor per år. 

Gällande ungdomsbiljetten har önskemål framförts till Skånetrafiken om en 
ungdomsbiljett där unga kan resa även under helger och på sommarlovet, vilket 
inte är fallet med dagens skolbiljett. Till skillnad från seniorbiljetten som endast 
gäller inom kommunen gäller ungdomsbiljetten i hela Skåne och under hela 
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året. Detta gynnar ungas självständighet och välmående och bidrar också till 
jämlika uppväxtförhållanden då de kan resa till vänner och fritidsaktiviteter 
oavsett vårdnadshavares ekonomiska förmåga. Även ungdomsbiljetten bidrar 
till att resandeunderlaget i kommunen ökar. 

För gymnasieåldern är kostnaden för ungdomsbiljetten samma som för befintlig 
skolbiljett medan den är billigare för de i årskurs 7-9. Då ungdomsbiljetten 
omfattar fler unga betyder detta att kostnaden för gymnasieungdomar ökar med 
ca 500 000 kr medan kostnaden för högstadieungdomar minskar med ca 300 
000 kr. Den totala ökningen blir ca 180 000 kr per år. 

För uträkningar se bilaga 1) till förslagsskrivelsen. Både senior- och 
ungdomsbiljetten skickas hem av Skånetrafiken. 

Med tanke på de stora fördelar kopplade till folkhälsa som senior- och 
ungdomsbiljetten skulle innebära för dessa båda grupper är den ökade 
kostnaden låg. Därför föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om införande av 
senior- och ungdomsbiljett, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 
erforderliga beslut kopplat till tilläggsbudgeten. Start för båda biljetterna föreslås 
bli den 1 juni 2022. 

Om biljetterna införs från den 1 juni beräknas den totala kostnaden för 2022 (7 
månader) till ca 220 000 kr för båda biljetterna. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse med bilaga, daterad 2022-03-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 2 
Skånetrafikens presentation av senior- och ungdomsbiljett 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Ida Anderssons (C), Anette Hallbergs (S), Anna Berg von 
Lindes (M), Ingrid Ekströms (SD), Marie Irbladhs (C), Anneli Perssons (S), 
Bengt Jönssons (SD), Frank Urban Johanssons (KD), Wioletta Kopanska 
Larssons (SD), Krister Olssons (S), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase Jönssons 
(KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsen beslutar att 
införa seniorbiljett för alla som är folkbokförda i kommunen och som fyllt 67 år 
samt ungdomsbiljett för alla som är folkbokförda och går årskurs 7-9 samt 
gymnasium, med startdatum den 1 juni 2022. 2) Bildningsnämndens budgetram 
utökas med 105 000 kronor för 2022. Kommunstyrelsens budgetram utökas 
med 117 000 kronor för 2022. Finansens budget minskas med 222 000 kronor 
för 2022. Budget för 2023 inkluderas i budgetprocessen. 

Anneli Persson (S): Svalövs kommun ska ha har fortsatta förhandlingar med 
Skånetrafiken för att få till stånd att även Seniorbiljett skall gälla i hela Skåne 
och hela året. 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Anneli Perssons yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Ordföranden ställer proposition på Anneli Perssons yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen avslår det. 

Protokollsanteckning 

Teddy Nilsson (SD): Kommunen har redan löpande dialog med Skånetrafiken 
om att förbättra biljett och erbjudandeutbudet. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Skånetrafiken 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Tf kommunikationschef 
Utbildningschef 
Kommunförvaltningen (KAPL, DDSN, RNWF, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 106-2022, SBN 34-2022 

§ 72 Försäljning av laddinfrastruktur för elfordon till 
Svalövs Energi AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Laddinfrastruktur – bestående av 18 publika laddpunkter samt 35 
interna laddpunkter – avyttras till Svalövs Energi AB för bokfört värde 
efter godkänd slutbesiktning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med Laddinfrastrukturplan 
Svalövs kommun 2021-2023 upphandlat anläggande av interna och publika 
laddpunkter under 2021.  

De publika laddstationerna utgörs av på Svalövs station Persbo med åtta 
laddpunkter, Kågeröd station med sex laddpunkter och Teckomatorp station 
med fyra laddpunkter. De publika laddpunkterna kommer att ha en effekt på 11-
22 kW. 

De interna laddstationerna utgörs av Svalöv kommunhusets baksida med åtta 
laddpunkter, Åsgården med nio laddpunkter, Solgården med åtta laddpunkter, 
samt Ängslyckan med tio laddpunkter. De interna laddplatserna kommer att ha 
en effekt på 3,7-11 kW. Entreprenaden är pågående och beräknas vara slutförd 
under första kvartalet 2022.  

I upphandlingen ingick även ett serviceavtal som innefattar service, betallösning 
samt kundtjänst. Eftersom Svalövs Energi tar över den fysiska infrastrukturen 
överförs även ansvar för service, betallösning och kundtjänst till energibolaget.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-02-16, § 21, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Laddinfrastruktur – 
bestående av 18 publika laddpunkter samt 35 interna laddpunkter – avyttras till 
Svalövs Energi AB för bokfört värde efter godkänd slutbesiktning. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-16, § 21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 120  
Laddinfrastrukturplan för Svalövs kommun 2021-2023  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Laddinfrastruktur 
– bestående av 18 publika laddpunkter samt 35 interna laddpunkter – avyttras 
till Svalövs Energi AB för bokfört värde efter godkänd slutbesiktning. 
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Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svalövs Energi AB 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (BRFG, SARA, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 107-2022, SBN 789-2020 

§ 73 Granskning av detaljplan för Norrvidinge 13:1, 
Norrvidinge, Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked för Norrvidinge 13:1 inkom till kommunen den 9 
november 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17, § 193, att 
lämna positivt planbesked för upprättande av detaljplan för fastigheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-19, § 106, att detaljplanen 
skulle skickas ut på samråd. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bebyggelsen av 12 småhus/radhus 
inom planområdet. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö, 
Norrvidinge - Södervidinge [M32]. En volymstudie har tagits fram för att redogör 
för detaljplanens konsekvenser på riksintresset, och slutsatsen är att 
detaljplanens genomförande får en försumbar påverkan, eftersom tillåten 
exploateringsgrad och nockhöjd i detaljplanen är låg. Tillåten byggnadsarea har 
minskats med 600 kvm i jämförelse med när detaljplanen var ute på samråd. 
Området ligger också inom riksintresse för naturvård, men i riksintressets 
utkant. Därför görs bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte 
påverka riksintresset för naturvård. Söderåsens Miljöförbund delar plan- och 
exploateringsenhetens bedömning.  

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande eftersom planen inte följer 
intentionerna i översiktsplanen. Gällande ÖP var inte antagen under samrådet. 
Den förra översiktsplanen från 2007 pekade ut planområdet som lämpligt för 
bostadsbebyggelse.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-02-16, § 15, följande beslut: 1) 
Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Norrvidinge 
13:1 för granskning. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-16, § 15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-28 
Plankarta med planbestämmelser, daterad 2021-11-25 
Plan- och genomförande beskrivning, daterad 2022-01-26 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-02-02 
Bilaga 1): Bullerutredning, daterad 2020-05-28 
Bilaga 2): VA-rapport, daterad 2021-07-13 
Bilaga 3): Georapport, daterad 2021-12-17 
Bilaga 4): Arkeologisk undersökning, daterad 2021-11-07 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund 
(L), Marie Irbladh (C) och Anna Berg von Linde (M): 1) Kommunstyrelsen har 
inget att erinra mot planförslaget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunförvaltningen (ELPN, HRCN, SARA) 
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Dnr KS 493-2021, SBN 36-2022 

§ 74 Yttrande över promemorian ”Ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för kommunal 
bredbandsutbyggnad” 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande, daterat 28 januari 2022, godkänns och översänds till 
Regeringskansliet. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har skickat ut en promemoria med förslag på ny lag om 
undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala 
bredbandsnät. Förslaget är att lagen skall träda i kraft 2023-07-01. 

Då utbyggnaden av bredbandsnätet inte levt upp till regeringens bredbandsmål 
bl a p g a problematiska områden i angränsande områden mellan kommunerna 
så har regeringskansliet tagit skickat ut ett förslag på ny lag som skall undanta 
reglerna om bredbandsutbyggnad inom kommunernas gränser.  

Genom det nya förslaget på undantag så ges möjligheter för utbyggnad av 
bredbandsnätet utanför kommungränsen men med begränsningen att det 
måste vara i geografisk närhet. Detta ger även möjlighet att radera så kallade 
vita fläckar som annars inte skulle kunnat ges möjlighet till anslutning av 
bredbandsnätet.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-02-16, § 24, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Yttrande, daterat 28 januari 2022, godkänns och översänds 
till Regeringskansliet. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-16, § 24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-28 
Yttrande, daterat 2022-01-28 
Remissmissiv 
Promemoria Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 
bredbandsutbyggnad 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Yttrande, daterat 28 januari 2022, godkänns och 
översänds till Regeringskansliet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Regeringskansliet (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svalövs Energi AB 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Kommunförvaltningen (MSWN, SARA) 
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Dnr 357-2021 

§ 75 Annonsering i lokaltidning – upphävande av beslut 

Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 239, gällande annonsering 
av sammanträden med fullmäktige i den lokaltidning som kommunen 
har avtal med, upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom Svalövs kommuns avtal med Lokaltidningen löper ut 2022-03-31, 
finns det anledning att upphäva kommunfullmäktiges beslut om annonsering i 
densamma. 

Kommunfullmäktige fattade 2021-10-25, § 239, följande beslut: 1) 
Kommunfullmäktige sammanträder 2022 (kl. 18.30) följande dagar: 31 januari, 
28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 17 
oktober (val), 31 oktober, 28 november och 19 december. 2) Sammanträden 
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom 
personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt 
genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal med och på 
kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska 
anges att sammanträdena är offentliga. 

Eftersom kommunens avtal med Lokaltidningen upphör per 2022-03-31, finns 
det anledning att för tydlighetens skull upphäva den delen av beslutet. 
Kommunen avser inte heller träffa avtal med annan tidning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 239 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Anna Berg von Lindes (M), Ingrid 
Ekströms (SD) och Frank Urban Johanssons (KD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 239, gällande 
annonsering av sammanträden med fullmäktige i den lokaltidning som 
kommunen har avtal med, upphävs. 

Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och Ida Andersson (C): Avslag på Ingrid 
Ekströms m fl yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och Marie Irblahds m fl 
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar det Teddy Nilssons 
yrkande. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
Digitaliserings- och IT-chef 
Tf kommunikationschef 
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Dnr 127-2022 

§ 76 Initiativärende - Ukraina 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Initiativärendet avslutas med hänvisning till fattade beslut och pågående 
åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) har 2022-03-04 inkommit med ett 
initiativärende med följande frågeställningar: 

• Hur ser planeringen ut för mottagande på både kort och lång sikt? 

• Vilken kapacitet på mottagande kan vi bidra med? 

• När beräknas de första människorna på flykt kunna få en fristad i Svalövs 
kommun? 

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C), daterat 2022-
03-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1) 
Initiativärendet avslutas med hänvisning till fattade beslut och pågående 
åtgärder. 

Torbjörn Ekelund (L): 1) Initiativärendet anses besvarat med hänvisning till 
fattade beslut och pågående åtgärder. 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Bifall till initiativärendet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) 
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Dnr KS 496-2021 

§ 77 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegationsordningen, diarieförda under perioden 
2022-01-01 – 02-28. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
03-14 

 
 


