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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.45 
Ajournering 14.48 – 15.05 
Ajournering 16.20 – 16.30 
 

Beslutande Annelie Johnsson (C) tjg ers för Ida Andersson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
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) 
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 

Hans Lindström (SD)  
Niklas Bohn (S)  
Agneta Sörensson (M)  
Frank Urban Johansson (KD) §§ 191 - 208 
Jenny Ulfvin (SD)  
Linda Reidy (M) 
 

 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Hanna Åstrand, utvecklingschef, §§ 191 - 192 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg § 
191 - 192 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Helena Svensson, projektledare, §§ 191 - 192 
Sebastian Lamberth, beredskapssamordnare § 200 
Michael Wide, IT- och digitaliseringschef, §§ 191 - 192 
Helena Tängdén, projektledare § 204 
Hans Pansner, tf ekonomichef §§ 196 - 197 
Eva Lostedt, ekonom §§ 196 - 197 
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Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2022-08-18, kl. 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 191 - 213 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-15 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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 Dnr - 

§ 192 Information 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

 
a) Information från valnämndens ordförande och valkansliet inför 

förtidsröstningen som startar den 24 augusti.  
 

b) IT- och digitaliseringschef Michael Wide informerar om övergången från 
lokaltidningen till "Mitt Svalöv" 

 
c) Kommunchef Stefan Larsson, socialchef Cecilia M Andersson och 

Utvecklingschef Hanna Åstrand informerar om mottagandet av 
skyddssökande från Ukraina (Dnr KS 118-2022). 
 

d) Kommunchef/Projektledare Stefan Larsson och projektansvarig Helena 
Svensson information om hävning samt mothävning gällande 
entreprenadkontrakt avseende totalentreprenad för genomförande av 
efterbehandling och återställning av södra området på BT kemi (Dnr 67-
2020) 

 
e) Prel befolkningsstatistik per 2022-04-30 och 2022-05-31 (Dnr KS 139-

2022). 
 

f) Svar på föreläggande i ärendet avseende laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, överklagande beslut om årsredovisning och 
ansvarsfrihet. (Dnr 247-2022). 

g) Granskningsrapport 2022, Granskning av kommunens ägarstyrning 
(Dnr KS 284-2022) 
 

h) Riksdag och regering har fattat beslut om insamling av förpackningar 
(förordning 2022:1274) och följdändringar i avfallsförordningen och 
annan reglering. Med anledning av detta kommer det kallas till en 
extrainsatt stämma för LSR. (Dnr KS 318-2022) 
 

i) Bolagsstyrningsrapporter avseende 2021 för Svalövs Kommunhus AB, 
AB Svalövsbostäder, Svalövs Samhällslokaler AB,Svalövs 
Kommunservice AB och Svalövs Energi AB ( Dnr KS 45-2022, 46-2022, 
48-2022, 49-2022 samt 50-2022).  
 

j) Ekonomisk uppföljning jan-maj 2022 - Söderåsens miljöförbund (Dnr KS 
98-2021) samt Budgetram 2023 samt flerårsbudget 2024-2025 - 
Söderåsens miljöförbund (Dnr KS 184-2022). 
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k) Nuläge avseende Bjuvs kommuns begäran om utträde ur Söderåsens 

miljöförbund (Dnr KS 194-2020) 
 

l) Ändring av försäkringsvillkor och premier hos Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB inför år 2023 (Dnr KS 1-2022) 

 
m) Kommunstyrelsens presidium har enats om att flytta kommunstyrelsens 

sammanträde den 10 oktober till den 17 oktober.  
 

n) SKR Cirkulär 22:20, Kompletterande rådgivning gällande 
projektanställning enligt AB 20, SKR Cirkulär 22:21, Ändringar i LAS 
och vissa andra lagar med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, SKR 
Cirkulär 22:23, Beslut och justeringar i RIPS för år 2022, SKR Cirkulär 
22:24, Preliminär LSS-utjämning för år 2023, SKR Cirkulär 22:25, 
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, 
SKR Cirkulär 22:26, Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd, 
SKR Cirkulär 22:27, Överenskommelse om Avgiftsbestämd 
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m. Samt överenskommelse om 
ändrad lydelse i KAP-KL, (Dnr 1-2022) 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorschefer  
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef  
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Dnr - 

§ 193 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2022-06-15 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-07-26 

Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2022-06-07  

Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder, 2022-05-25 

Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder, 2022-06-16  

Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB, 2022-06-09 

Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB, 2022-06-09  

Protokoll från styrelsemöte Svalövs Energi AB, 2022-06-08  

Protokoll från styrelsemöte Svalövs Energi AB, per capsulam, 2022-06-20, 

Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Utveckling AB, 2022-05-13  

Protokoll från LAG-styrelsemöte, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, 
2022-03-16  

Protokoll från stämma Leader Nordvästra Skåne med Öresund, 2022-04-27 

Protokoll från konstituerande möte, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, 
2022-04-27 

Protokoll från LAG-styrelsemöte, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, 
2022-06-22  

Protokoll från FINSAM, 2022-06-03  

Protokoll från direktionsmöte, Söderåsens Miljöförbund, 2022-02-08 

Protokoll från direktionsmöte, Söderåsens Miljöförbund, 2022-06-21 

Protokoll från direktionsmöte, Kommunalförbundet Medelpunkten, 2022-05-24 

Protokoll från styrelsemöte, NSVA, 2022-03-25 

Protokoll från stämma, NSVA, 2022-05-13 

Protokoll från stämma, Sydvatten, 2022-05-30 

Protokoll från konstituerande möte, Sydvatten 2022-05-30 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 497-2021 

§ 194 Avsägelser och val  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

 

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

§ 195 Partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1.  

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr.  

2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 

3. Det noteras att Feministiskt initiativ inte ansöker om partistöd för år 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Under året har hittills ansökningar från Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna.  

Nu föreligger också ansökan från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Feministiskt 
Initiativ har lämnat redovisning, men meddelat att man inte söker partistöd för 
2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 40, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd 
med 27 628 kr. 2) Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 3) Det 
noteras att Feministiskt initiativ inte ansöker om partistöd för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 40 
Ansökan om partistöd 2022 från Miljöpartiet, inkommen 2022-06-29 
Ansökan om partistöd 2022 från Vänsterpartiet, inkommen 2022-06-28 
Meddelande från Feministiskt initiativ, inkommet 2022-06-06 
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Annelie Johnsson (C), Jan Zielinski (S), Anna Berg von 
Linde (M), Ingrid Ekström (SD), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S), Bengt 
Jönsson (SD), Stefan Pettersson (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Krister 
Olsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD) 
1) Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 2) Miljöpartiet beviljas 
partistöd med 27 628 kr. 3) Det noteras att Feministiskt initiativ inte ansöker om 
partistöd för år 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
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Dnr KS 158-202 

§ 196 Mål och budget 2022, plan 2023 -2024 - 
Uppföljning kommunstyrelsen per 2022-06-30 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Uppföljningen godkänns.  

2. Förvaltningen uppdras återkomma med plan för budget i balans till 
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger uppföljning för kommunstyrelsen per 2022-06-30. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för kommunstyrelsen, per 2022-06-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L), Aase 
Jönsson (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Uppföljningen 
godkänns. 2) Förvaltningen uppdras återkomma med plan för budget i balans 
till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 159-2022 

§ 197 Mål och budget 2022, plan 2023 -2024 - 
Uppföljning Svalövs kommun per 2022-06-30 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Uppföljningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger uppföljning för Svalövs kommun per 2022-02-28. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för Svalövs kommun, per 2022-06-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Uppföljningen godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 246-2022 

§ 198 Val av representanter med ersättare i 
markavvattningsföretag m m 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden skall fr o m 2023-01-01 utse kommunens 
representant och ersättare i de markavvattningsföretag m m kommunen 
har andelar i.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant med ersättare 
generellt för samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen har 
andelar i. 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter i de markavvattningsföretag kommunen som fastighetsägare 
har andelar i har traditionellt valts av kommunstyrelsen. Det finns skäl att i 
stället framöver låta den nämnd (samhällsbyggnadsnämnden) som ansvarar för 
kommunens fastighetsinnehav välja dessa. 

Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera 
fastigheter var i behov av ny markavvattning. De kallas även 
vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller 
regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. Det finns mellan 40 
000 och 50 000 markavvattningsföretag i Sverige och de flesta bildades under 
första halvan av 1900‑talet. 

I samband med att ett markavvattningsföretag tillkom bildades en samfällighet 
för att sköta underhållet av den gemensamma vattenanläggningen och ta 
tillvara samfällighetens intressen. De fastighetsägare som fått nytta av 
markavvattningen utgör delägare i företaget. Namnet på samfälligheten är 
samma som på tillståndet eller vattenanläggningen. 

Kommunen är, enligt uppgift från Sektor samhällsbyggnad, formellt delägare i 
ett fyrtiotal markavvattningsföretag. Dock har representanter bara valts i ett fåtal 
av dessa1. Detta på grund av att många samfälligheter inte varit aktiva på 
många år. I samband med åtgärder, kan dock snabbt en kommunal 
tjänsteperson behöva kunna representera kommunen vid möten och 
förrättningar. Av detta skäl torde det också vara att föredra att en tjänsteperson, 
med ersättare, väljs generellt för de markavvattningsföretag kommunen har 
andelar i. 

Kommunstyrelsen har hittills valt dessa representanter, men då kommunens 
markinnehav förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden, ter det sig mer rimligt att 
samhällsbyggnadsnämnden framöver ansvarar för dessa val. 

                                                   
1 Braåns Vattenavledningsföretag av år 1980, Lilla Bäljaneå och Hästbäckens vattenavledningsföretag, 

Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl hemman år 1916, Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959, 
Svalövsbäckens dikningsföretag och Gissleberga-Teckomatorp dikningsföretag år 2005. 
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Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 44, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden skall fr 
o m 2023-01-01 utse kommunens representant och ersättare i de 
markavvattningsföretag m m kommunen har andelar i. 2) 
Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant med ersättare generellt för 
samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen har andelar i. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 44 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD) och Ingrid 
Ekström (SD): 1) Samhällsbyggnadsnämnden skall fr o m 2023-01-01 utse 
kommunens representant och ersättare i de markavvattningsföretag m m 
kommunen har andelar i. 2) Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant 
med ersättare generellt för samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen 
har andelar i. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadschef 
Mark- och exploateringschef 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Kommunförvaltningen (SARA) 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(41) 
Sammanträdesdatum 

2022-08-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 202-2022 

§ 199 Fullmäktigeberedning avseende eftervärldsvården 
av BT kemi – förlängd mandattid  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Beredningens mandatperiod förlängs till och med 31 december 2022. 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut medges beredningen 
under förlängd mandatperiod nyttja de medel som tidigare beslutats av 
kommunstyrelsen, den 16 maj 2022, § 143 gällande finansiering 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 juli 2022 att häva entreprenadkontraktet 
med Geoserve AB gällande saneringen av det södra BT Kemi-området. 
Beslutet att häva entreprenadkontraktet medför att saneringen av det södra BT 
Kemi-området inte kommer att färdigställas inom utsatt tid. Beredningen av 
efterlevnadsvården av BT Kemi föreslår därför till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige att förlänga beredningens mandatperiod utöver den som 
framgår i uppdragsbeskrivning, daterad 4 maj 2022. Beredningen föreslår att 
mandatperioden förlängs till och med december månads utgång 2022.  

Beredningens uppdragsbeskrivning, daterad 4 maj 2022, redogör beredningens 
sammansättning och framhåller att beredningen ska bestå av ledamöter från 
respektive parti som finns representerat i fullmäktige. Av 
uppdragsbeskrivningen framgår därtill att beredningens ledamöter inte väljs om. 
Mot bakgrund av detta, samt val till kommunfullmäktige i september 2022, 
föreslås mandatperioden förlängas på ett sätt som inte sträcker sig över två 
mandatperioder. Beredningens mandatperiod föreslås därför, som ett första 
steg, förlängas till 31 december 2022. Om beredningen ser ett fortsatt behov av 
dess arbete kan de föreslå till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige att 
tillsätta en ny beredning enligt den nya partirepresentationen i 
kommunfullmäktige och fortsätta den gamla beredningens arbete. 

Beslutsunderlag 

Beredningen för eftervärdsvården av BT Kemis protokoll 2022-08-08, § 2  
Uppdragsbeskrivning: Beredningen för efterlevnadsvården av BT Kemi och 
Teckomatorp, 2022-05-04. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Stefan Pettersson 
(M): 1) Beredningens mandatperiod förlängs till och med 31 december 2022. 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Stefan Pettersson 
(M): Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut medges beredningen 
under förlängd mandatperiod nyttja de medel som tidigare beslutats av 
kommunstyrelsen, den 16 maj 2022, § 143 gällande finansiering 2022. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
MAN, FPAN 
 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(41) 
Sammanträdesdatum 

2022-08-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 278-2022 

§ 200 Riktlinjer för säkerhetsskydd 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Riktlinjer för säkerhetsskydd för Svalövs kommun antas. 

2. Dokumentet underordnas Säkerhetspolicy enligt kommunens beslutade 
struktur för styrdokument. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) med tillhörande säkerhetsskyddsförordning 
(2018:658) samt Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) trädde i kraft 
den 1 april 2019. Härefter har lag om ändring i säkerhetsskyddslagen och 
förordningen ändrats genom kompletterande bestämmelser att gälla från 1 
december 2021 samt Säkerhetspolisens föreskrifter att gälla fr o m 1 mars 
2022. 

I säkerhetsskyddsregleringen tydliggörs krav på att verksamheter ska utforma 
egna styrande regelverk för att upprätthålla säkerhetsskyddet. Därför föreslås 
Svalövs kommun fastställa riktlinjer så att arbetet uppfyller dessa krav.    

Svalövs kommun ska enligt säkerhetsskyddslagstiftningen upprätta interna 
säkerhetsskyddsbestämmelser för hur arbetet i verksamheterna ska bedrivas 
med hänsyn till säkerhetsskydd. Riktlinjerna ska; 

 klargöra ledningens och andra funktioners ansvar för kommunens 
säkerhetsskydd, 

 säkerställa att de funktioner som ska arbeta med säkerhetsskydd har 
nödvändiga befogenheter, 

 se till att säkerhetsskyddsarbetet bedrivs strukturerat, samordnat samt 
utvecklas löpande och utvärderas regelbundet, samt  

 anpassat ingå i de verksamheter som enligt säkerhetsskyddsanalysen 
till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet. 

För att tydliggöra ansvar, roller, rutiner i de delar som tangerar säkerhetskänslig 
verksamhet, finns både krav och behov att konkretisera arbetet med 
säkerhetsskydd. 

Riktlinjer för säkerhetsskydd föreslås underordnas befintlig Säkerhetspolicy 
enligt beslutad struktur för styrdokument. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 45, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Riktlinjer för säkerhetsskydd för Svalövs kommun antas. 2) 
Dokumentet underordnas Säkerhetspolicy enligt kommunens beslutade struktur 
för styrdokument. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 45 
Föreslagna Riktlinjer för säkerhetsskydd 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
Säkerhetspolicy, KS 4-2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson 
KD), Ingrid Ekström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Anneli Persson (S) 
och Torbjörn Ekelund (L): 1) Riktlinjer för säkerhetsskydd för Svalövs kommun 
antas. 2) Dokumentet underordnas Säkerhetspolicy enligt kommunens 
beslutade struktur för styrdokument. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Trygghets- och säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef 
Beredskapssamordnare/Bitr säkerhetsskyddschef 
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Dnr KS 267-2022 

§ 201 Rekrytering utbildningschef 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kravprofil för tjänsten fastställs i enlighet med bilaga 1. 

2. Tidplan för rekryteringsprocessen fastställs enligt nedan förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av tidigare utbildningschefs avgång föreligger det ett behov av 
att påbörja rekryteringen av en ny utbildningschef. 

Personalutskottet föreslog 2022-06-26, § 24, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kravprofil för tjänsten fastställs i enlighet med bilaga 1. 2) Tidplan för 
rekryteringsprocessen fastställs enligt nedan förslag. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-06-26, § 24 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2022 (1 bilaga) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C) och Aase 
Jönsson (KD): 1) Kravprofil för tjänsten fastställs i enlighet med bilaga 1. 2) 
Tidplan för rekryteringsprocessen fastställs enligt nedan förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef  
Sektorchefer 
Enhetschef kansli 
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Dnr KS 96-2022 

§ 202 Förlängning av utbildningschef 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Åke Svensson förordnas att vara tf utbildningschef 1 januari 2023 till 
och med den 31 mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 maj 2022 fattades beslut om att förordna Åke Svensson till tf 
utbildningschef, till och med sista december 2022. Beslutet föreslås förlängas 
till och med sista mars 2023.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut, fattat 2022-05-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von Linde (M), Jan 
Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L) och Marie Irblad (C): Åke Svensson 
förordnas att vara tf utbildningschef 1 januari 2023 till och med den 31 mars 
2023. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef  
Sektorchefer 
Enhetschef kansli 
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Dnr KS 276-2022 

§ 203 Riktlinjer för fritextfält 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Riktlinjer för fritext antas att gälla från 2022-08-19. 

2. Kommunstyrelsen rekommenderar att varje nämnd kompletterar med 
specifika rutiner för sina respektive system. 

3. Dataskyddsombudet ges i uppdrag att vid behov ta initiativ till 
uppdatering av riktlinjerna. 

Sammanfattning av ärendet 

I många av kommunens verksamhetssystem och ärendehanteringssystem finns 
möjlighet för handläggaren att skriva in information i fritextfält. Ett fritextfält är ett 
fält där man fritt kan skriva in egen text. Det är av stor vikt att fritextfälten 
används på ett sätt så att den information som läggs in där är korrekt och 
objektivt formulerad. För att undvika att misstag begås så ställer 
Integritetsskyddsmyndigheten krav på att det finns rutiner för vad som får 
antecknas i fritextfälten. 

Dataskyddsombudet ser gärna att kommunstyrelsen rekommenderar att 
nämnderna kompletterar med specifika rutiner för sina respektive systemen då 
föreliggande riktlinjer är generellt skrivna. 

Riktlinjerna ska uppdateras vid behov, förslaget är att dataskyddsombudet får 
detta uppdrag. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 46, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Riktlinjer för fritext antas att gälla från 2022-08-19. 2) 
Kommunstyrelsen rekommenderar att varje nämnd kompletterar med specifika 
rutiner för sina respektive system. 3) Dataskyddsombudet ges i uppdrag att vid 
behov ta initiativ till uppdatering av riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 46 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-27 
Förslag till riktlinjer för fritextfält, daterade 2022-06-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Riktlinjer för fritext antas att gälla från 2022-08-19. 2) 
Kommunstyrelsen rekommenderar att varje nämnd kompletterar med specifika 
rutiner för sina respektive system. 3) Dataskyddsombudet ges i uppdrag att vid 
behov ta initiativ till uppdatering av riktlinjerna. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
Dataskyddsombud 
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Dnr KS 294-2022 

§ 204 Medfinansiering till ny programperiod för Leader 
2023 - 2027 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Svalövs kommun medfinansierar Leaders nya programperiod 2023 -
2027, med 774 430 kr fördelat över sju år med start år 2023 (110 633 kr 
per år).2  

2. Ärendet hanteras, vad gäller finansiering, inom processen för Budget 
2023, plan 2024 - 2025. 

3. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna 
medfinansieringsintyget. 

Sammanfattning av ärendet 

Leader är en utvecklingsmetod inom EU som bygger på lokala samarbeten, 
initiativ och förutsättningar. Offentlig, privat och ideell sektor kan med hjälp av 
Leader få finansiering till lokala utvecklingsprojekt. För en landsbygdskommun 
som Svalöv är Leader en viktig finansieringsmöjlighet för utvecklingsprojekt, 
vilket det avslutade projektet Destination Söderåsen och det pågående 
Söderåsen 2.0 tydligt visar. 

Inför den nya programperioden uppmanade Jordbruksverket Leader-områdena 
i Skåne att gå samman till större områden. Den 3 juni 2022 beslutade 
Jordbruksverket att prioritera den nya föreningen som består av tidigare 
föreningarna Leader Nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling 
- de tretton kommunerna Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, 
Höör, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Den 
nya föreningen ska vara på plats senast 2023-04-01.  

Den nya föreningen kommer att ha den tredje största budgeten i Sverige,         
53 714 186 kr. Den tilldelade budgeten måste medfinansieras med 33 % i 
offentligt stöd varav 75 % av dessa ska bestå av pengar. Med en ny förening 
måste de ingående kommunerna skriva under ett nytt medfinansieringsintyg. 
Summan för medfinansiering för Svalövs kommun är 774 430 kr fördelat över 
sju år, vilket är 110 633 kr per år med början 2023. Programperioden har blivit 
försenad då den nya programperioden skulle startat år 2021. Därför kommer 
den nya programperioden att pågå fram till 2029. Medfinansieringen för 
kommande programperiod går därmed ner med ca 50 000 kr per år, jämfört 
med föregående programperiod då medfinansieringen för Svalövs kommun 
varit 163 432 kr per år.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 49, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommun medfinansierar Leaders nya programperiod 2023 -
2027, med 774 430 kr fördelat över sju år med start år 2023 (110 633 kr per år). 

                                                   
2 Programperioden har blivit försenad, därför kommer den nya programperioden att 
pågå fram till 2029. Programnamnet är dock oförändrat.  
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2) Ärendet hanteras, vad gäller finansiering, inom processen för Budget 2023, 
plan 2024 - 2025. 3) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna 
medfinansieringsintyget. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 49 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-04 
Medfinansieringsintyg för Leaderområde Nordvästra Skåne och Mitt Skåne 
Utveckling 
Medfinansiering Svalövs kommun 
Fördelning av medel till LAG inom Leader 2023 – 2027 
Jordbruksverkets beslut om fördelning av medel till LAG inom Leader 2023-
2027 
Brev till Svalövs kommun ang ny Leaderperiod, daterat 2022-06-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Marie 
Irbladh (C) och Jan Zielinski (S): 1) Svalövs kommun medfinansierar Leaders 
nya programperiod 2023 -2027, med 774 430 kr fördelat över sju år med start 
år 2023 (110 633 kr per år). 2) Ärendet hanteras, vad gäller finansiering, inom 
processen för Budget 2023, plan 2024 - 2025.  

Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C) och Jan 
Zielinski (S): 3) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna 
medfinansieringsintyget. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Leader nordvästra Skåne med Öresund/Leader MittSkåne Utveckling 
Jordbruksverket 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
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Dnr KS 282-2022, SBN 1-2022 

§ 205 Ansökan medlemskap Energikontoret Sydost 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
ansökan om medlemskap i Energikontoret Sydost. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Skånes Kommuner har beslutat att ny huvudman ska sökas för 
Energikontoret Skåne vilket innebär att verksamheten inte kommer vara en del 
av Skånes Kommuner. För att skånska kommuner fortsatt ska ha tillgång till ett 
Energikontor har en process startats för att slå samman Energikontoret Skåne 
med Energikontoret Sydost.  

Årsstämma för Energikontoret Sydost beslutade den 29 april 2022 att låta 
samtliga 33 skånska kommuner samt region Skåne söka medlemskap i 
Energikontoret Sydost. På stämman beslutades även om en ny 
finansieringsmodell som består i en medlemsavgift och en serviceavgift. Genom 
medlemskapet blir de nya kommunerna indirekta ägare av Energikontor Sydost 
AB. Beslutet betyder även att de två operativa verksamheterna i Energikontor 
Sydost och Energikontoret Skåne ska fusioneras och tillsammans bilda ett 
starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare i 
södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem. 

Formellt är sista ansökningsdag är 1 september men kommunerna ombeds att 
inkomma med ansökan senast 17:e juni för att underlätta processen. Ett 
slutgiltigt samgående planeras vara genomfört 1/1-2023. Avgiften för 
medlemskap täcks inom befintlig ram för samhällsbyggnadsnämnden för 2022. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-06-01, § 90, följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om medlemskap i 
Energikontoret Sydost. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 48, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens 
ansökan om medlemskap i Energikontoret Sydost. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 48 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-01, § 90 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-12  
Finansieringsmodell 2023 
Välkommen till Energikontor Sydost 
Om Energikontor och energirådgivning 
Ansökan om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Torbjörn 
Ekelund (L), Stefan Pettersson (M) och Marie Irbladh (C): Kommunstyrelsen 
ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens ansökan om medlemskap i 
Energikontoret Sydost. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Energikontor Sydost 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN, SARA) 
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Dnr KS 302-2022, SBN 201-2022 

§ 206 Affärsplan NSVA 2023-2025 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut daterat 1 juni 2022, § 98 samt 
Affärsplan NSVA 2023-2025 noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

NSVA har arbetet fram en ny affärsplan för 2022-2025 där man har förtydligat 
de utmaningar som man ser under kommande affärsplansperiod. Då 
exploateringar inom kommunens tätorter fortsätter så behöver NSVA hålla 
samma takt för att inte bromsa utvecklingen. I affärsplanen omnämns 
utmaningarna med exploateringar i framförallt Svalöv, Billeberga och 
Teckomatorp. För Svalöv så finns åtgärder kopplade till exploateringarna med i 
den föreslagna budgeten för affärsplansperioden medan det saknas för 
Teckomatorp och Billeberga, med kommentaren att det förslagsvis hanteras 
utanför affärsplanen som särskilt beslut.  

NSVA har i plan en real kostnadsminskning för modellarbeten som avslutas 
under 2022. Den största reala kostnadsökningen ligger på fastighetsunderhåll 
med start 2025. I denna reala kostnadsökning ingår även framtagande av en 
modell för utökat verksamhetsområde samt tekniska utredningar.  

Man har även i affärsplanen tagit höjd för kalkylerade höjningar från Sydvatten 
samt de återställningskostnader som Svalövs Kommunservice utför. 

Totalt sett föreslår man i affärsplanen en taxehöjning med 5% för 2023, 2% för 
2024 samt 9% för 2025. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-06-01, § 98, följande beslut: 1) 
Affärsplan NSVA 2023-2025 godkänns som underlag för kommunens fortsatta 
budgetberedning för budget 2023, plan 2024-2025. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-01, § 98 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17 
Affärsplan 2023-25 del 1 - VA-system 
Affärsplan 2023-25 del 2 - Ekonomi Svalöv 
Välkommen till Affärsplan 2023-25_Svalöv 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Stefan Pettersson (M), Torbjörn 
Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD): Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
daterat 1 juni 2022, § 98 samt Affärsplan NSVA 2023-2025 noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, MAN, LELE, MSWN 
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Dnr KS 279-2022 

§ 207 Nya bestämmelser vid försäljning/överlåtelse av 
e-cigaretter och e-vätskor 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ansvarar för tillsyn av åldersbegränsade varor såsom folköl i 
detaljhandel, receptfria läkemedel, tobak och e-cigaretter. I Bjuvs kommun, 
Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga 
kommun är Söderåsens miljöförbund ansvariga för tillsynen. 

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. I lagrådsremissen föreslogs att tobaksfria nikotinprodukter ska 
regleras och få en egen lag. Flertalet av bestämmelserna i lagstiftningen är 
direkt hämtade från lag om tobak och liknande produkter samt den äldre 
tobakslagen. Lagstiftningen syftar till att reglera de tobaksfria produkterna som 
säljs helt fritt idag samt att minska bruket och tillgängligheten för minderåriga. 
Lagstiftningen ska ta ett samlat grepp över samtliga produkter som innehåller 
nikotin. 

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2022. 

Det som kommer regleras i lagstiftningen som kommunen ska kontrollera i sin 
tillsyn är bland annat att: 

 Det införs en anmälningsplikt för försäljare av tobaksfria 
nikotinprodukter. Endast de som är anmälda för försäljning hos 
kommunen får sälja produkterna. 

 Det införs en åldersgräns för handeln med tobaksfria produkter. Ingen 
under 18 år får köpa produkterna. Det ska finnas skyltning om 
åldersgränsen och verksamheterna ska kontrollera så att inte lagning 
sker. 

 Det regleras hur en förpackning ska vara utformad med varningstext 
och innehållsdeklaration samt uppgift om nikotinmängd. 

 Egenkontrollprogram ska finnas och vara lämplig för verksamheten.  

 Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande och uppmana 
till bruk. 

Som ett steg i förberedelserna inför lagens ikraftträdande behöver nu 
kommunerna besluta vart tillsynsansvaret för den nya lagstiftningen ska ligga. 

Söderåsens miljöförbund föreslår att tillsynsansvaret ska ligga på förbundet. 
Direktionen föreslår därför att kommunfullmäktige i medlemskommunerna fattar 
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beslut om att Söderåsens miljöförbund från och med den 1 augusti 2022 får 
tillsynsansvar enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

Motiveringen är att miljöförbundets handläggare sedan tidigare har kunskap om 
kraven i lagstiftningen gällande både den nya och den gamla tobakslagen samt 
erfarenheter från de tobakshandlare som finns i kommunerna. I egenskap av 
tillsynsmyndighet har Söderåsens miljöförbund redan idag viss förkunskap om 
vilka handlare som säljer nikotinprodukterna. 

Söderåsens miljöförbunds direktion fattade 2022-06-21, § 33, följande beslut: 
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
i medlemskommunerna att Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt 
den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i Bjuvs kommun, 
Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga 
kommun. 

Det noteras att ärendet först kan hanteras av kommunfullmäktige i augusti, 
varför tillsynsansvaret inte kan överföras förrän den 1 september 2022. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 50, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Tillsynsansvaret enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i Svalövs kommun överlåts till 
Söderåsens miljöförbund fr o m 2022-09-01. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 50 
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 33 
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid 
Ekström (SD), Aase Jönsson (KD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och 
Wioletta Kopanska Larsson (SD): Tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257) i Svalövs kommun överlåts till Söderåsens 
miljöförbund fr o m 2022-09-01. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
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Dnr KS 300-2022 

§ 208 Taxa för offentlig kontroll, genom 
efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen, 
Söderåsens Miljöförbund 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för offentlig kontroll genom 
efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan börjar 
gälla den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning (EU) 2017/265 i kraft. 
Miljöförbundets taxa har sedan dess reviderats 2019 och 2022 för att anpassas 
till den nya kontrollförordningen. 

Under 2021 har svensk livsmedelslag och svenska förordningar anpassats efter 
den nya kontrollförordningen. Ändringarna i svensk lag och förordningar innebär 
en ny avgiftsmodell för Sveriges livsmedelskontroll. Bland annat har en ny 
avgiftsförordning (2021:176) trätt i kraft den 1 april 2021 och ersatt den tidigare 
avgiftsförordningen (2006:1166). 

Efterhandsdebitering kommer att ersätta de årliga kontrollavgifterna. Den nya 
avgiftsförordningen innehåller övergångsbestämmelser under 2023. 
Miljöförbundet presenterar nu ett nytt förslag på taxa för livsmedelskontrollen 
där en övergång till efterhandsdebitering införs för samtliga 
livsmedelsverksamheter till 2023. 

Efterhandsdebiteringen innebär i praktiken att livsmedelsföretagen betalar sin 
kontrollavgift efter genomförd kontroll istället för i början av varje kalenderår 
som tidigare. Vid efterhandsdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se 
kopplingen mellan utförd kontroll och betalningen vilket ökar legitimiteten för 
avgiften samt kontrollen upplevs mer likvärdig. 

Den nya taxan med efterhandsdebitering möjliggör för miljöförbundet att endast 
ta ut avgifter för den kontroll som utförs. 

Detta innebär i förlängningen att miljöförbundet inte kommer stå i någon 
ekonomisk skuld till företag där man tagit betalt i förhand och inte hunnit med 
kontrollen. Även om ingen ekonomisk skuld uppstår så ska kontrollintervallen 
följas och verksamheten ska få sina besök. 

Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek, 
den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning. 

Andra förändringar i taxan och kontrollen: 

 Debitering av en grundavgift på en timme per registrerad 
livsmedelsanläggning kommer ske som en fast avgift varje kalenderår. I 
grundavgiften ingår handläggarnas övergripande arbete med 
registerhållning, planering, uppdatering samt riktad rådgivande 
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information. Arbete utförs oavsett om vi utför tillsyn eller inte. Det som 
ingår i grundavgiften är tillsynsrelaterat arbete. Det är en typ av 
efterhandsdebitering då planering och övergripande arbete av 
handläggarna sker främst på hösten och debiteringen kommer ske på 
nästkommande vår. Om inte livsmedelsverksamheterna betalar för en 
grundavgift kommer den kostnaden ligga på skattebetalarna. 

 Det finns möjlighet för myndigheten att göra inköp under dold identitet. 
Syftet är att kunna kontrollera livsmedel och andra produkter som 
erbjuds till försäljning, särskilt när det gäller handel genom 
distanskommunikation och e-handel. Kontrollen utförs med öppenhet 
vilket innebär att företagen i efterhand får information om det dolda 
köpet. 

 I mitten av 2021 införde Sverige lagstiftning på nationell nivå som 
möjliggör offentlig kontroll på hela området kontaktmaterial. 
Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att 
komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Den svenska 
kontrollen är nu under uppbyggnad och förväntas komma igång med 
planerad kontroll under 2023. Kontrollen som tidigare utförts av 
kontaktmaterial har endast gjorts hos t.ex. restaurang och andra 
livsmedelsföretag som använder redskap och förpackningsmaterial. Nu 
ska hela kedjan från tillverkare till användare kontrolleras, detta 
inkluderar även grossister, importörer och försäljning. 

Söderåsens miljöförbunds direktion fattade 2022-06-21, § 34, följande beslut: 1) 
Förvaltningens förslag till bestämmelser vid efterdebitering av taxa för kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen antas. 2) Direktionen för Söderåsens miljöförbund 
beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna 
Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för offentlig kontroll genom 
efterdebitering inom livsmedelslagstiftningen. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-07-26, § 51, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Söderåsens miljöförbunds förslag 
på taxa för offentlig kontroll genom efterdebitering, inom 
livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-07-26, § 51 
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 34 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Marie 
Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och Aase Jönsson (KD): Söderåsens miljöförbunds 
förslag på taxa för offentlig kontroll genom efterdebitering, inom 
livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  
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Protokollet ska skickas till: 
Söderåsens miljöförbund 
Bjuvs kommun 
Klippans kommun 
Perstorps kommun 
Örkelljunga kommun 
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Dnr KS 280-2022, SBN 266-2021 

§ 209 Samråd gällande detaljplan Teckomatorp 19:2 
(Parkskolan) 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra.  

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2021-02-09 § 12 att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppgift att lokalisera var en ny skola i 
Teckomatorp kunde byggas. Skolan ska dimensioneras för mellan 300-350 
elever. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-24 § 65 att ge planenheten i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Teckomatorp 19:2, baserat på det 
framtagna lokaliseringsförslaget och utifrån förutsättningen att 
bildningsnämnden godkände fastigheten Teckomatorp 19:2 som platsen för en 
ny skola.  

Bildningsnämnden beslutade 2021-04-14 § 29 att godkänna lokaliseringen inom 
den befintliga skolfastigheten Teckomatorp 19:2. 

Bildningsnämnden beslutade den 19 april 2022 § 46 att 
samhällsbyggnadsnämnden parallellt med planeringen av en ny F-6 skola i 
Teckomatorp även undersöker möjligheten att bygga en ny idrottshall som är 
anpassat för ett elevantal på cirka 350 elever. 

Syftet med planförslaget är att en ny grundskola för årskurs F-6 kan byggas 
inom fastigheten Teckomatorp 19:2. Konsekvensen av detaljplanen innebär att 
kapaciteten för antalet elever ökar till cirka 420. I dagsläget går det cirka 220 
elever i den nuvarande skolan. Planförslaget möjliggör också för att befintlig 
gymnastiksal kan byggs ut eller att en helt ny gymnastiksal byggs. Det utökade 
antal elever ställer krav på att tillräckligt stora friytor för barns lek och rekreation 
säkerställs. Det är därför av största vikt att planen säkerställer att friytan 
tillgodoses inom området och att ytan innehar de kvalitéer som krävs för att 
möjliggöra spontan lek. För att säkerställa att skolan har tillräcklig kapacitet 
planeras det för 420 elever, vilket blir 70 elever fler än beräknade 350. 
Anledningen till det högre elevantalet är att tidigare prognoser för det framtida 
antalet elever har varit för låga, t ex Heleneborgsskolan i Svalöv. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-01, § 86 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 
Plankarta med planbestämmelser, daterad 2022-05-16 
Planbeskrivning, daterad 2022-05-16 
Trafikutredning, daterad 2022-04-06 
Dagvattenutredning, daterad 2022-05-13 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Anna Berg von Linde (M), Aase 
Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S): 
Kommunstyrelsen har inget att erinra.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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Dnr KS 139-2020, BIN 331-2020 

§ 210 Motion, utredning av fritidsgård i Svalövs tätort 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 10 maj 2022. 

Reservation  

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

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2020-04-14 med motionen 
utredning av fritidsgård i Svalövs tätort.  

I motionen föreslås följande:  

 Att förvaltningen får i uppdrag att dels undersöka intresset bland andra 
föreningar om att driva fritidsgården, dels att utreda förutsättningar för 
att driva den i egen regi, men i början av hösten 2020. 

Motionen har överlämnats till bildningsnämnden för beredning. Motionen 
föreslås i yttrande avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 10 maj 2022. 

Bildningsnämnden fattade 2022-05-12, § 61, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 10 maj 2022, antas som nämndens eget. 

Bildningsnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterat 10 maj 2022. 

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07, § 185.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-07, § 185 
Bildningsnämndens protokoll 2022-05-12, § 61 
Yttrande, daterad 2022-05-10 
Remittering av motion, daterad 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 77 
Motion, daterad 2020-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): Motionen avslås med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 10 maj 2022. 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johansson (C): Motionen bifalls.   
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AKSN, JNON) 
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Dnr KS 297-2020, SBN 248-2021, SVABO 24-2022,  

§ 211 Motion, Angående sensorstyrd teknik i offentliga 
och verksamhetslokaler, Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad.  
 

Reservation  

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

Sammanfattning av ärendet 

Lennart Pettersson (C) och Fredrik Jönsson (C) har inkommit med en motion 
rörande sensorstyrning i lokal. I motionen föreslås följande: 

 Att kommunen uppdrar åt ägarna till av kommunen förhyrda lokaler att 
återkomma med uppgift om möjliga åtgärder enligt ovanstående och 
beräknade kostnader för desamma. 

 Att kommunen uppdrar åt AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 
att erbjuda externa hyresgäster en lokalstandard med sensorstyrd 
teknik. 

 Att kommunen vid nyproduktion av förhyrda lokaler ställer krav på 
sensorstyrda lösningar enligt ovan. 

Motionen har beretts av samhällsbyggnadsnämnden, AB 
SvalövsBostäder och Svalövs Samhällslokaler AB.  

Beslutsunderlag 

AB SvalövsBostäders protokoll, 2022-05-25, § 61 
Svalövs Samhällslokaler ABs protokoll, 2022-02-10, § 14 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2021-11-17, § 233 
Yttrande, daterad 2021-11-01 
Remittering av motion, daterad 2020-11-02 
Motion, inkommen 2020-08-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Stefan Pettersson (M): Motionen 
anses besvarad.  

Marie Irbladh (C) och Annelie Johansson (C): Motionen bifalls.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 494-2021 

§ 212 Motion, Politiska kampanjen och resultatet av 
Folkomröstningen kräver åtgärder 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges 
presidiums yttrande, daterat den 10 maj 2022. 

Reservation 

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara B Selberg (L) inkom den 15 december 2021 med 
motionen Politiska kampanjen och resultatet av Folkomröstningen kräver 
åtgärder.  

I motionen yrkar motionärerna följande:  

1. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att lämna uppdrag till 
förvaltningen att under 2022 planera för och genomföra en bred 
medborgardialog runt frågorna om kommunens bolag. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-01-31, § 10, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade den 17 februari 2022 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium.   

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2022-05-19, § 18, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 10 maj 2022, antas som presidiets eget. 

Presidiet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat den 10 maj 2022. 

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07, § 186.  

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens protokoll, 2022-06-07, § 186 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2022-05-19, § 18 
Förslag till yttrande, daterad 2022-05-10 
Remittering av motion, daterad 2022-02-17 
Kommunfullmäktige protokoll 2022-01-31, § 10 
Motion, inkommen 2021-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Ingrid 
Ekström (SD): Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat den 10 maj 2022. 
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Torbjörn Ekelund (L): Motionen bifalls. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 496-2021 

§ 213 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 
2022-05-24 – 2022-08-07. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-
08-15 

 


