Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(50)

Sammanträdesdatum

2022-02-14

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 12.05, 13.00 – 15.25

Beslutande

Ida Andersson (C)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Jan Zielinski (S), andre vice ordf
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Angelie Fröjd (M), förste vice ordf, §§
26 – 27
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf, §§ 28 - 52
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)
Èmilie Lundgren (S), §§ 26 – 45
Krister Olsson (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S), §§ 47 - 52
Torbjörn Ekelund (L)
Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Annelie Johnsson (C)
Hans Lindström (SD)
Niklas Bohn (S), §§ 27 b) - 52
Agneta Sörensson (M), §§ 28 - 52
Frank Urban Johansson (KD)
Jenny Ulfvin (SD)
Krister Olsson (S), §§ 26 - 46
Martin Gustafsson (L), §§ 26 – 36 och 40 - 52
Anna Berg von Linde (M)
Charlotta Eldh (MP) (ins ers), §§ 26 - 41 och 44 - 52

Övriga deltagare

Justerare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jane Bergman, ekonomichef
Cecilia Hagström, HR-chef
Hanna Åstrand, tf utvecklingschef, §§ 26 - 36
Michael Wide, digitaliserings- och IT-chef, §§ 27 d) och 35
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 26 – 27 a)
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 26 - 40
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, §§
26 - 30
Louise Linde, enhetschef kansli
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör
Emelie Lyrefors, nämndadministratör, § 27 d)
Sebastian Lamberth, beredskapssamordnare, § 32
Robin Wiklöf, handläggare/jurist, §§ 33 – 34
Matilda Sandqvist, trafikstrateg, §§ 36 - 37
Helena K Svensson, Ensucon AB, §§ 26 - 27 a) och 39
Henrik Ekman, Geoserve, §§ 26 – 27 a)
Roger Weische, Rejlers Sverige AB, § 39
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Jan Zielinski (S)
2022-02-17, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 26 – 52

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
Jan Zielinski (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-14

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson

Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden, deltog på
distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och kommunstyrelsens reglemente,
23 b §.
Icke tjänstgörande ersättare och ersättare för insynsplatser följde sammanträdet på distans.

Justerare
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Justerare
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Avsägelser och val .................................................................................... 6
Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden ................... 7
Tidplan, budget 2023............................................................................... 10
Medborgarlöfte 2022-2023 för Svalövs kommun och Polisen ................ 12
Plan för intern kontroll för Svalövs kommun år 2021 - återrapportering . 14
Plan för intern kontroll 2022 .................................................................... 16
Granskningsrapport IT- och Informationssäkerhet ................................. 18
Yttrande över förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033 ......................................................................................................... 20
Antagande av trafikstrategi för Svalövs kommun 2022 .......................... 22
Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund, Bjuvs kommun ......... 24
Saneringsentreprenad Fas 2 för södra området, f d B T Kemi - Anspråk
gällande ÄTA (Ändring, Tillägg och Avgående) gällande förhöjda
elkostnader .............................................................................................. 26
Detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42 (förskola) (granskning) . 28
Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen .............. 30
Utvärdering av entreprenadskötseln av gator och grönområden ........... 32
Utredningsuppdrag, gällande huskurage: en metod för att förebygga
våld i nära relationer ................................................................................ 33
Deltagande på distans vid fullmäktigesammanträden - utvärdering....... 35
Motion, Gång- och cykelväg .................................................................... 37
Motion, Uppdatera kommunens cykelplan och prioritera cykelväg
Teckomatorp – Norrvidinge - Kävlinge.................................................... 39
Motion, Demokratiberedning i Svalövs kommun .................................... 41
Motion, Återinför Ekonomiberedning ....................................................... 43
Motion, Sport- och friluftsområde ............................................................ 45
Initiativärende, Rädda Folkets Hus ......................................................... 47
Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen år 2022 .............. 48
Initiativärende, sammanställning avgångsvederlag chefer ..................... 49
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Dnr -

§ 27 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Kommunchef Stefan Larsson, projektledare Helena K Svensson,
Ensucon AB och Henrik Ekman, Geoserve AB informerar om sanering
av f d BT Kemi-området, Teckomatorp (Dnr 167-2020).
b) Kommunchef Stefan Larsson, socialchef och tf socialchef vård och
omsorg Cecilia M Andersson, utbildningschef Hans Dahlquist och
samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg informerar om situationen vad
gäller Covid-19 inom förvaltningen och planering för återhämtning för
personalen.
c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om uppföljning av
samverkansavtal om räddningstjänst med Landskrona stad (Dnr KS
179-2018).
d) Enhetschef kansli Louise Linde, nämndadministratör Emelie Lyrefors
och digitaliserings- och IT-chef Michael Wide informerar om införande
av digital justering m m (Dnr KS 51-2022).
e) Revisionens beslut 2022-01-25, § 5, ang att vik nämndadministratör
utses till dataskyddssamordnare för kommunrevisionen (KS Dnr 4522021).
f)

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 221 - Uppföljning
av intern kontrollplan för privata utförare 2021 (inkl. underlag) (KS Dnr
43-2021).

g) Söderåsens miljöförbund - Handlingsplan samt konsekvensbeskrivning
för återtagande av tillsynsskuld från 2021 och restskuld 2020 (KS Dnr
194-2020).
h) Preliminär befolkningsstatistik/folkmängd per 2021-11-30 (14 404 inv)
(KS Dnr 152 – 2021).
i)

SKR:s remissvar på utredningen En säker tillgång till dricksvatten av
god kvalitet (SOU 2021:81) (KS Dnr 86-2022).

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 28 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-25
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2021-11-23
AB SvalövsBostäder, Protokoll 2021-11-10 styrelsemöte
AB SvalövsBostäder, Protokoll 2021-11-29 styrelsemöte
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB, 2021-12-15
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB, 2022-01-14
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB, 2022-01-14
LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB, protokoll styrelsemöte 2021-10-18
LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB, protokoll styrelsemöte 2021-11-20
FINSAM, styrelsemöte, 2022-01-28
Protokoll från Skånetrafikens politiker- och tjänstemannaråd, 2021-11-30

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 497-2021

§ 29 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 förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON)

Justerare
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Dnr 245-2021

§ 30 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 142 (Dnr 119-2021), bl a följande
beslut: 1) Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i
enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget 2021. 2) Vård och
omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till
kommunstyrelsen i månaderna augusti, september och oktober.
I juni månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en helårsprognos på -11 100
tkr i avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, Vård och omsorg 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-03, § 62, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 185, följande beslut: 1) Redovisningen
godkänns. 2) Information avseende ekonomisk handlingsplan noteras.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-26, § 69, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos juli 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
I juli månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en oförändrad helårsprognos
jämfört med tidigare lämnade prognos i juni. En helårsprognos på - 11 100 tkr i
avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, vård och omsorg
- 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr.
Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 218, följande beslut: 1) Redovisningen
godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-09-29, § 78, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos augusti 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 243, följande beslut: 1) Redovisningen
godkänns. 2) Vård- och omsorgsnämnden uppdras att inkomma med extra
ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen även i månaderna november och
december samt januari och februari 2022.

Justerare
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Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2021-10-28, § 91, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning/prognos september 2021 för vårdoch omsorgsnämnden godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-11-15, § 245 , följande beslut: Redovisningen
godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-11-18, § 104, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-12-06, § 296 , följande beslut: Redovisningen
godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-12-16, § 116, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos november 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 5, följande beslut: Redovisningen
godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2022-01-26, § 4, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/preliminärt utfall för 2021 för vård- och
omsorgsnämnden godkänns.
För perioden januari-december redovisar vård- och omsorgsnämnden totalt ett
preliminärt resultat med -3 982 tkr. Utförlig redogörelse/analys lämnas till
nämnden i februari i samband med årsbokslutet.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av sektorchef vård och omsorg
Cecilia M Andersson.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-01-26, § 4
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 5
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-12-16, § 116
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 296
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-11-18, § 104
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, §
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-28, § 91
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 243
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-09-29, § 78
Uppföljning/Prognos augusti 2021 vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 218
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26, § 69
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 185
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 62
Uppföljning/Prognos juni 2021 Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 142

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1)
Redovisningen godkänns.
Marie Irbladh (C): 1) Redovisningen noteras.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl och Marie Irbladhs
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, CCAN, JRKH, SARA)
Ajournering 10.15 – 10.25

Justerare
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Dnr KS 25-2022

§ 31 Tidplan, budget 2023
Kommunstyrelsens beslut
1. Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 18
januari 2021 fastställs.

Reservation
Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Marie Irbladhs m fl yrkande.

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.
Arbetsutskottet föreslog 2022-01-25, § 6, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 18
januari 2021 fastställs.

Beslutsunderlag
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), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Tidplan för
mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 18 januari 2021 fastställs.
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Till nästa KS ska förslag på
”bolagsdag” presenteras.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs yrkande.

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

Icke deltagande i beslut
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i
beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Ekonomichef
Förvaltningsekonomer
Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 384-2021

§ 32 Medborgarlöfte 2022-2023 för Svalövs kommun
och Polisen
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarlöfte 2022-2023 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande medges underteckna medborgarlöfte
2022-2023 mellan Svalövs kommun och Polisen.

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

Sammanfattning av ärendet
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell i syfte att komma
närmare medborgarna. Ett medborgarlöfte är ett arbete, åtgärd och/eller
aktivitet som kommunen och polisen åtar sig att göra och som ska
kommuniceras med medborgarna.
Tidigare medborgarlöfte gällde till och med 2021.
Genom arbetssättet EST, effektiv samordning för trygghet skapas kontinuerligt
aktuella lägesbilder.
Arbetsutskottet föreslog 2022-01-25, § 3, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Medborgarlöfte 2022-2023 godkänns. 2) Kommunstyrelsens
ordförande medges underteckna medborgarlöfte 2022-2023 mellan Svalövs
kommun och Polisen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskapssamordnare
Sebastian Lamberth.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25, § 3
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-15
Medborgarlöfte 2022-2023 för Svalövs kommun och Polisen

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD),
Torbjörn Ekelund (L) och Ingrid Ekström (SD): 1) Medborgarlöfte 2022-2023
godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande medges underteckna
medborgarlöfte 2022-2023 mellan Svalövs kommun och Polisen.
Marie Irbladhs (C) tilläggsyrkande: I exempelsamlingen ska
landsbygdsproblematiken tydliggöras.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs tilläggsyrkande, och finner att
kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Protokollsanteckning
Teddy Nilsson (SD): ”Genom just arbetssättet EST, effektiv samordning för
trygghet och planerad inrapporteringsmodell, får vi för första gången ett verktyg
för att kunna fånga signalerna från landsbygden på riktigt. För oss som
landsbygdskommun är detta en väldigt viktig del i det samlade
trygghetsarbetet.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Kanslichef
Trygghets- och säkerhetschef
Polismyndigheten

Justerare
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Dnr 256-2020

§ 33 Plan för intern kontroll för Svalövs kommun år
2021 - återrapportering
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporteringen av Svalövs kommuns arbete med intern kontroll år 2021
godkänns.
2. Rapporteringen överlämnas till kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen överlämnar härmed redovisning för genomförd kontroll år
2021 avseende Svalövs kommun arbete med intern kontroll.
Enligt gällande policy för intern kontroll, fastställd i kommunfullmäktige 2021-1220, ska kommunstyrelsen utvärdera samt analysera kommunens arbete med
intern kontroll. I de fall behov av förbättringar framgår, ska kommunstyrelsen
vidta nödvändiga åtgärder såsom påpekanden, lämna råd och anvisningar.
Rapporten skall vara färdigställd senast till februari månad året efter
kontrollåret. Denna kommunövergripande och sammanfattande rapport skall
skickas till kommunens revisorer.
Kommunledningskontoret vill börja med att konstatera att kommunen tagit ett
kliv framåt i arbetet gällande intern kontroll. Under år 2021 har policyn för intern
kontroll omarbetats och en ny fastställts. Vidare har förvaltningen tagit fram en
instruktion för intern kontroll för Svalövs kommun och någon sådan instruktion
har tidigare ej funnits.
Den 7 dec 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att plan för intern kontroll
2020 skulle gälla även för år 2021. Därmed har kommunen under två års tid
kontrollerat samma risker och kontrollmoment. Enbart det faktum att en risk
kontrolleras ett år med tillfredställande resultat betyder inte att risken behöver
lämnas utan kontroll nästkommande år. Om en risk kontrollerats två år i rad och
resultatet vid varje kontroll varit att inga anmärkningar påfunnits bör det
övervägas om risken ska ersättas av en annan risk nästkommande år. Detta för
att dels fördela kommunens resurser, dels för att fler risker skall kontrolleras
över tid.
Det är tydligt att när anmärkningar framkommit under genomförande av
kontrollmoment har åtgärder vidtagits alternativt planerats in för hantering. Att
anmärkningar kommer fram och särskilt att åtgärder vidtas alternativt planeras
in för hantering är ett gott resultat.
Kommunledningskontoret delar respektive nämnders och styrelsers
bedömningar att den interna kontrollen anses vara tillräcklig enlig 6 § andra
stycket 6 kap. kommunallagen.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av handläggare/jurist Robin
Wiklöf.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-12-16, § 120
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 300
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-28, § 96
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-10-27, § 201
Socialnämndens protokoll 2021-10-21, § 122
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-12, § 102
Överförmyndarens uppföljning av Plan för intern kontroll 2021, daterad 202110-07
Uppföljning av Plan för intern kontroll för AB SvalövsBostäder och AB
SvalövsLokaler, daterad 2021-10-06
Styrelsens för BT Kemi efterbehandlings protokoll 2021-09-29, § 28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Rapporteringen av Svalövs kommuns arbete med intern
kontroll år 2021 godkänns. 2) Rapporteringen överlämnas till kommunens
revisorer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Samtliga nämnder
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, RNWF, FKRT, SARA, SAMA, JNON)
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Dnr 296-2021

§ 34 Plan för intern kontroll 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande Plan för intern kontroll 2022 antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-05-17, § 123, bl a följande beslut: 1) Samtliga
nämnder och styrelser uppdras att utifrån verksamheternas bruttorisklista
senast under september månad 2021, prioritera kontrollmoment inför
kontrollplan 2022. 2) Förvaltningen uppdras att utifrån prioriterade
kontrollmoment presentera förslag till plan för intern kontroll, vilken enl gällande
policy skall beslutas av resp organ senast i december månad 2021. 3)
Administrativa avdelningen vid kommunledningskontoret uppdras att ta fram
förslag till reviderad policy för intern kontroll, för beslut i kommunfullmäktige
senast under december månad 2021. Den nya policyn ska omfatta och ta
hänsyn till ny organisation med bolag. Policyn ska tydligt beskriva ansvar, roller
och tidslinje för det interna kontrollarbetet.
För att öka kommunstyrelsens insyn i arbetet med plan för intern kontroll 2022
inhämtas underlag från kommunstyrelsen vid sammanträdet i form av en
workshop. Om detta arbetssätt visar sig framgångsrikt kan det eventuellt bli en
del av den reviderade policy för intern kontroll som sagda avdelning ska
presentera för kommunfullmäktige under december månad 2021.
Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 223, följande beslut: 1)
Kommunförvaltningen uppdras att med utgångspunkt från diskussionerna vid
dagens sammanträde ta fram förslag till intern kontrollplan 2022 för beslut på
kommunstyrelsens sammanträde i december 2021 (KS Dnr 296-2021).
Kommunstyrelsen fattade 2021-12-06, § 301, följande beslut: 1) Med ändring
av kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 123, punkt 2), och i enlighet med ny
policy under fastställande, uppdras förvaltningen att utifrån prioriterade
kontrollmoment presentera förslag till plan för intern kontroll för beslut i
kommunstyrelsen i februari månad 2022. 2) Föreliggande Instruktion för intern
kontroll noteras. Denna fastställs och uppdateras vid behov av kommunchefen
(KS Dnr 397-2021).
Kommunfullmäktige fattade 2021-12-20, § 299, följande beslut: 1) Gällande
Policy för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143
(Dnr 1019-2012), upphävs. 2) Föreliggande Policy för intern kontroll, daterad
2021-10-29, antas att gälla fr o m 2022-01-01 (KS Dnr 397-2021).
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av handläggare/jurist Robin
Wiklöf.

Beslutsunderlag
Förslagskrivelse, daterad 2022-02-03
Förslag till Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2022
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Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20, § 299
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 301
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 223
Exempel på risker som underlag för vidare diskussion avs intern kontroll
Gällande policy samt plan för intern kontroll 2021
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Föreliggande Plan för intern
kontroll 2022 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBM, CHM, HAAD, MLWE, LELE, RNWF)

Justerare
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Dnr 451-2921

§ 35 Granskningsrapport IT- och Informationssäkerhet
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande
noteras.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Svalövs kommuns förtroendevalda revisorer har EY genomfört
en granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Syftet
med granskningen har varit att identifiera om det finns brister i kommunens
interna kontroll avseende IT- och informationssäkerheten.
Följande revisionskriterier användes:


Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) styrningsmodell
för offentliga organisationers IT- och informationssäkerhet, LIS.



ISO/IEC 27000 standarden för informationssäkerhet



God praxis och EY:s erfarenhet inom IT-, Cyber – och
informationssäkerhet.

Granskningen genomfördes under september till november 2021 och
baserades på intervjuer med identifierade nyckelpersoner i kommunens IT- och
informationssäkerhetsarbete och genomgång av insamlad styrdokumentation.
Granskningen har byggt på EY:s ramverk för granskning av IT- och
informationssäkerhet, Granskningsprogram Cyber och Informationssäkerhet
(GCI), särskilt framtagen för svensk kommunal sektor. Enligt metoden bedöms
kommunens mognadsgrad enligt 62 punkter på en ordinarie skala från 1
(begynnande) till 5 (optimerad) inom de respektive områdena. Representanter
från kommunens IT- och informationssäkerhetsarbete har beretts tillfälle att
faktagranska rapporten som även kvalitetssäkrats internt av EY:s utsedda
kvalitetsgranskare.
Baserat på den analys och granskning som genomförts bedöms Svalövs
kommun i relation till andra offentliga organisationer av liknande storlek och
karaktär ha en genomsnittlig mognadsgrad, med ett genomsnitt på 2,41 av
5.00, jämfört med jämförelsetalet 2,27. Detta är dock en lägre mognadsgrad än
vad EY rekommenderar för en kommun likt Svalövs, givet den stora mängd
information, och andel av känslig karaktär, som hanteras. Mognadsgraden
bedöms vara som högst inom nätverk, förändringshantering och utbildning inom
dataskyddsförordningen. Lägst anses mognadsgraden vara inom strategi och
rutiner, samt personuppgiftsstyrning.
EY rekommenderar att Svalövs kommun förbättrar systematiken i deras IT- och
informationssäkerhetsarbete, samt dokumenterar tydliga processer och riktlinjer
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kring hur arbetet med granskning och uppföljning ska genomföras. Detta
inkluderar både efterlevnad av styrdokument, samt tredjeparters efterlevnad av
på förhand definierade säkerhetskrav. Kommunen bör också säkerställa att
arbetet med personuppgiftsstyrning sker på ett ändamålsenligt sätt, vilket
inkluderar att ta fram saknade rutiner och att tillse att arbetet sker i enlighet med
definierade styrdokument och gällande lagstiftning. Slutligen bör kommunen
också säkerställa att styrdokument, och tillhörande riktlinjer, gällande IT- och
informationssäkerhet förblir riktiga och aktuella över tid.
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 ovan ska svar lämnas om
kommunstyrelsen håller med eller inte, vilka åtgärder som kommer att vidtas
och när åtgärderna kommer att vidtas. Svar önskas senast 2021-02-24.
Nu föreligger förslag till yttrande över granskningsrapporten.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av digitaliserings- och IT-chef
Michael Wide.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2022-01-18
Missiv från revisionen, daterat 2021-11-23
Granskningsrapport IT och informationssäkerhet, daterad november 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn
Ekelund (L): 1) Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD) och Torbjörn
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunchef
IT- och digitaliseringschef
Dataskyddsombud
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Dnr KS 461-2021, SBN 982-2021

§ 36 Yttrande över förslag till Nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande, daterat den 12 januari 2022, godkänns och översänds till
Trafikverket.

Reservation
Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl
yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Samtidigt gick planförslaget på extern
remiss. Remissynpunkter lämnas till regeringen. Regeringen beslutar om
innehållet i nationell plan, vilket innebär att ändringar av Trafikverkets
planförslag kan göras. Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om
innehållet i planen.
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas och den totala ekonomiska
planeringsramen för planen är 799 miljarder kronor. När det gäller fördelningen
av medel går nästan hälften av medlen till vidmakthållande av vägar och
järnvägar. Därefter går 40 procent till namngivna investeringar och av dem är
80 procent järnvägsinvesteringar.
Förvaltningens yttrande utgår ifrån Familjen Helsingborgs prioriteringar för
infrastruktur och kollektivtrafik 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-01-19, § 7, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Yttrande, daterat den 12 januari 2022, godkänns och
översänds till Trafikverket.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av trafikplanerare Matilda Sandqvist.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-19, § 7
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-10
Yttrande NTP 2022-2033, daterad 2022-01-12
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Aase
Jönsson (KD) och Angelie Fröjd (M): 1) Yttrande, daterat den 12 januari 2022,
godkänns och översänds till Trafikverket.
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Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Annelie Persson (S): Ändringsyrkande:
Meningen ”Där Europaspåret bör inkluderas i analysen som ett alternativ till
lösning för ny förbindelse.” stryks.
Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Jan Zielinskis m fl
ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkande, och finner
att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl ändringsyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Protokollsanteckning
Teddy Nilsson (SD): ”Socialdemokraterna anger som skäl till sitt yrkande, att
Alliansen och Socialdemokraterna i regionen föreslår ett delägarskap i HHförbindelsen. En förbindelse som i dagsläget saknar mottagare på danska
sidan. Det enda vi i dagsläget vet, är att det framöver kommer att krävas
ytterligare en fast Öresundsförbindelse. För en sådan förbindelse är det rimligt
att alternativen som finns värderas och undersöks på lika villkor för att hitta det
alternativ som är bäst för båda sidor sundet, både lösningsmässigt och
finansiellt. Att utan den kunskapen låsa sig till HH-alternativet samtidigt som det
saknas en avsiktsförklaring med eller ett ställningstagande från den danska
sidan, är enligt mig med flera både oansvarigt och omdömeslöst. Tåler inte HH
att mäta sig med Europaspårslösningen, är det kanske inte den lösningen
Skåne behöver.”
Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): ”Två av elva
kommuner inom familjen Helsingborg väljer att gå fram med ett motförslag till
HH linjen. I en liten region som Skåne krävs politisk samsyn i dessa
övergripande frågor. Risken är uppenbar att staten och omvärlden med
anledning av politisk oenighet inte är beredda att medfinansiera verksamheten.
Det räcker med ett huvudförslag.
Dessutom 2021 meddelade den styrande alliansen i Region Skåne att de
tillsammans med Socialdemokraterna beslutat att föreslå att Region Skåne blir
delägare i HH-linjen.”
Protokollet ska skickas till:
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet (inkl yttrande)
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MAST, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

21(50)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-14

Dnr KS 55-2021, SBN 165-2021

§ 37 Antagande av trafikstrategi för Svalövs kommun
2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Trafikstrategi för Svalövs kommun, daterad den 10 december 2021,
antas.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att utvärdera samt vid behov
uppdatera trafikstrategin.
3. Trafikstrategin ska revideras av kommunfullmäktige i samband med
revidering av översiktsplan eller vart fjärde år.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på trafikstrategi för Svalövs kommun
2022 efter att kommunfullmäktige i maj beslutade att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett styrdokument för
trafikplaneringen.
Strategin består av två delar. Del ett är en beskrivning av nuläget och
bakgrunden till de föreslagna målen och strategierna. Denna innehåller en kort
beskrivning av kommunen, beskrivning av nationella, regionala och kommunala
mål kopplat till trafik, samt en förklaring av trafikplaneringen i Sverige. Del två är
de övergripande målen som sträcker sig till år 2040 med tillhörande
trafikslagsspecifika strategier samt övergripande utmaningar och fortsatt arbete.
För varje trafikslag beskrivs ett kort nuläge för trafiken och infrastrukturen som
avslutas med vilka brister som finns.
I förslaget föreslås även att trafikstrategin ska revideras i samband med
revidering av översiktsplan eller vart fjärde år. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslås däremellan ansvara för att utvärdera samt vid behov uppdatera
trafikstrategin.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-12-15, § 247, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Trafikstrategi för Svalövs
kommun, daterat den 10 december 2021, antas. 2)Samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar för att utvärdera samt vid behov uppdatera trafikstrategin. 3)
Trafikstrategin ska revideras av kommunfullmäktige i samband med revidering
av översiktsplan eller vart fjärde år.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 12, följande beslut: Ärendet bordläggs.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av trafikplanerare Matilda Sandqvist.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 12
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 247
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-10

Justerare

Utdragsbestyrkande

22(50)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-14

Trafikstrategi Svalövs kommun 2022, daterad 2021-12-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M), Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S)
och Aase Jönsson (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Trafikstrategi
för Svalövs kommun, daterad den 10 december 2021, antas. 2)
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att utvärdera samt vid behov
uppdatera trafikstrategin. 3) Trafikstrategin ska revideras av kommunfullmäktige
i samband med revidering av översiktsplan eller vart fjärde år.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden, och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELNP, MAST, SARA)
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Dnr 194-2020

§ 38 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, följande beslut: 1) Informationen
noteras.
Något ställningstagande från Bjuvs kommun föreligger ännu inte.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och
Söderåsens miljöförbunds direktions ordförande Torbjörn Ekelund (L).

Beslutsunderlag
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): Informationen noteras.
I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski (S).

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 167-2020

§ 39 Saneringsentreprenad Fas 2 för södra området, f
d B T Kemi - Anspråk gällande ÄTA (Ändring, Tillägg och
Avgående) gällande förhöjda elkostnader
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till ordförande och projektchef att i förening
ansöka om kompletterande bidragsmedel om 7 600 000 kronor för
hantering av ökade driftskostnader främst med anledning av osedvanligt
högt elpris.

Sammanfattning av ärendet
Saneringsentreprenadens efterbehandlingsarbete på det södra BT Kemiområdet i Teckomatorp har pågått sedan den 15 juni 2020. De delar av området
som saneras genom schakt är färdigställda sedan första halvåret 2021. Termisk
behandling av resterande områden inleddes den 7 april 2021 och beräknades
pågå under 210 dagar.
Behandlingen i det termiska området har dock sammanfallit med historiskt höga
elpriser. Under perioden april till december 2021 låg snittpriset per kilowattimme
mellan 50 och 440 procent över medelkostnaden från året innan, enligt offentlig
statistik från Nord Pool. Också i jämförelse med de senaste tio åren har elpriset
för 2021 vida överstigit det som kan anses som normalt.
I sin budget räknade entreprenören med en elförbrukning på totalt 9,2 MWh,
fördelat på den termiska anläggningen och på reningsanläggningen. Denna
prognos för förbrukning stämde i stort med verklig förbrukning under den
avsedda driftstiden 210 dagar.
I samma budget räknade entreprenören också med ett kilowattpris om 1,10
kronor per kilowattimme (energipris, effektavgift, elöverföringsavgift, energiskatt
samt grundavgift inräknat), det vill säga ett totalpris på 10 120 000 kronor.
Snittpriset per kilowattimme har under perioden legat mellan 1,12 kronor och
2,63 kronor, merparten av månaderna över 1,50 kronor. Det genomsnittliga
spotpriset på el var 204 procent högre under 2021 jämfört med 2020 i elområde
SE4.
De osedvanligt höga elpriserna under driftsperioden har påverkat hela
kostnaden för entreprenaden. Dessa prisökningar har inte kunnat förutses vid
framtagning av budgetpris.
Förutom det höga elpriset har också en utökad driftstid påverkat entreprenaden.
Den ursprungliga behandlingstiden om 210 dagar har förlängts med tre
månader. Detta för att, genom olika åtgärder för främst avvattning, höja
temperaturen i behandlingsområdet till måltemperatur.
Anläggningen är också fortsatt driftsatt under slutprovtagning samt i väntan på
analyssvar. I kombination med det höga elpriset innebär en förlängd
behandlingstid att kostnaderna för driften ökar kraftigt för entreprenören.
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Modell för priskompensation
Med utgångspunkt i Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, ABT 06,
samt erfarenheter från hur dåvarande Riksrevisionsverket bedömde
osedvanliga prisökningar under oljekrisen på 1970-talet föreslås att:
entreprenören bör kompenseras för den del av elpriset som överstiger 25
procent av elkostnaden i Geoserves budget (redovisad ovan).
Utifrån den föreslagna modellen rekommenderas att entreprenören
kompenseras för månaderna juni, augusti, september, oktober, november och
december 2021 samt för prognostiserade merkostnader för januari och februari
2022.
Medel för att kompensera ett mycket högt elpris finns inte i projektets budget.
Förvaltningens förslag är att kommunstyrelsen ansöker om kompletterande
bidragsmedel hos Naturvårdsverket motsvarande en summa om 7 600 000
kronor.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson,
projektledare Helena Svensson, Ensucon AB och byggledare Roger Weische,
Rejlers Sverige AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-07
Ansökan om kompletterande bidragsmedel för osedvanligt högt elpris, södra
delen av det före detta BT Kemi-området i Teckomatorp, daterad 2022-02-07
Bilaga 1: Budget med anledning av osedvanligt högt elpris 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C),
Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Stefan Pettersson (M): 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till ordförande och projektchef att i förening ansöka
om kompletterande bidragsmedel om 7 600 000 kronor för hantering av ökade
driftskostnader främst med anledning av osedvanligt högt elpris.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl ansökan)
Kommunchefen
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Dnr 396-2021

§ 40 Detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42
(förskola) (granskning)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot det upprättade förslaget till
detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42 (förskola).

Reservationer
Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C): ”I det stora hela är vi självklart för en
förskola i Billeberga. Däremot är vi inte nöjda med processen. I
samrådsredogörelsen finns ett stort antal yttranden som lämnats utan åtgärd
och vi anser att man på detta vis varken tar hänsyn till bybor, idrottsförening
eller byalag på ett lämpligt sätt. De starkaste skälen till vårt avslagsyrkande är:
Vi har endast fått se en föreslagen plats som placering för förskolan. Vi vet att
det fanns fler alternativ från början men nämnden förvägrades att ta ställning till
de andra alternativen. Dessutom anser vi att Billeberga GIF:s situation på detta
vis lämnas olöst. Att låta en ideell förening med stor ungdomsverksamhet sväva
i ovisshet över framtiden är inte förenligt med hur kommunen bör måna om sina
föreningar.”
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt granskningshandlingar gällande del
av Billeberga 11:7 och 11:42. Ev yttrande ska vara nämnden tillhanda senast
2021-02-28.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en förskola centralt i
Billeberga samt att säkerställa att en friyta på 30 kvadratmeter per barn uppnås
inom planområdet. Vidare är syftet att säkerställa parkeringsmöjligheter för
idrottsplatsen som ligger söder om planområdet. Planområdet omfattar ca
8 800 kvadratmeter och är beläget norr om idrottsplatsen.
2021-03-24, § 64, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av fastigheten Billeberga 11:7
under förutsättning att bildningsnämnden beslutar godkänna lokalisering av ny
förskola i Billeberga. Bildningsnämnden beslutade 2021-04-13, § 28, att
godkänna föreslagen lokalisering av förskola.
2021-09-28, § 181, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan på samråd. Samrådstiden pågick
2021-10-04 – 11-01. Under samrådet inkom synpunkter som
sammanfattningsvis behandlade trafiksituationen i området, idrottsplatsens
utvecklingsmöjligheter, dagvattenhantering, buller och förskolans lokalisering.
Inför granskningen har en dagvattenutredning och en trafikutredning upprättats.
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en förskola med initialt
fyra avdelningar centralt i Billeberga. Planen möjliggör också en eventuell
framtida utbyggnad av ytterligare tre avdelningar. Vidare är syftet att säkerställa
friyta för utevistelse samt parkeringsmöjligheter för idrottsplatsen som ligger
söder om planområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-01-19, § 5, följande beslut: 1)
Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för del av
Billeberga 11:7 och 11:42 på granskning.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2022-02-07
Bullerutredning Billeberga 11:7 (Ramböll)
PM Dagvatten Billeberga 11:7 och 11:42 (Norconsult AB)
Trafikutredning Förskola Billeberga (AFRY AB)
Samrådsredogörelse - Detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42 (förskola)
Planbeskrivning - Detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42 (förskola)
Plankarta - Detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42
Granskning - Detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42. Följebrev
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-19, § 5

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD) och Jan
Zielinski (S): 1) Kommunstyrelsen har inget att erinra mot det upprättade
förslaget till detaljplan för del av Billeberga 11:7 och 11:42 (förskola).
Jan Zielinski (S): Vi yrkar på att väg som finns i planprogram för Billeberga från
år 2017 byggs. Där finns förslag på att en ny väg, en förlängning av
Fabriksvägen söder om macken, ska byggas. Vägen föreslås löpa vidare
österut norr om villorna för att sedan vika av söderut förbi idrottsplatsen. Vi
yrkar på att denna väg ska byggas.
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Avslag på Teddy Nilssons yrkande.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis yrkande.
Ajournering 13.40 – 13.45.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och Marie Irbladhs m fl
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl
yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis yrkande och Teddy
Nilssons avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, AAHY, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande

29(50)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-14

Dnr KS 149-2020

§ 41 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med
kommunallagen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Resultatet av folkomröstningen noteras.
2. Resultatet föranleder inte någon ytterligare åtgärd.
3. Valnämnden tackas för ett väl genomfört val.

Sammanfattning av ärendet
Beslutad folkomröstning har nu genomförts. Mot bakgrund av det mycket låga
valdeltagandet, föreslås inte valresultatet föranleda några åtgärder.
Arbetsutskottet föreslog 2022-01-25, § 7, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Resultatet av folkomröstningen
noteras. 2) Resultatet föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 3) Valnämnden
tackas för ett väl genomfört val.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2022-01-25, § 7
Förslagsskrivelse, daterad 2022-01-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 162
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Resultatet av folkomröstningen noteras. 2)
Resultatet föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 3) Valnämnden tackas för ett
väl genomfört val.
Marie Irbladh (C): Avslag på punkt 2) i Teddy Nilssons m fl yrkande.
Torbjörn Ekelund (L): Bifall till punkterna 1) och 3) i Teddy Nilssons m fl
yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, punkterna 1) och 3), och finner
att kommunstyrelsen antar dem.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget yrkande, punkt 2), och Marie
Irbladhs avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons
yrkande, punkt 2).

Icke deltagande i beslut
Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet, punkt 2).
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Protokollet ska skickas till:
Valnämnden
Kommunförvaltningen (LELE, JNON)
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Dnr KS 1024-2015

§ 42 Utvärdering av entreprenadskötseln av gator och
grönområden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ärendet avskrivs då bedömningen är att föreslagna åtgärder inte är
aktuella att genomföra.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll i januari 2016 rubricerade motion. Nuvarande
majoritet gör inte bedömningen att de föreslagna åtgärderna är behövliga för
närvarande, och med hänsyn till övriga mer angelägna åtgärder och projekt,
föreslås ärendet avskrivas.
Arbetsutskottet föreslog 2021-12-14, § 118, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ärendet avskrivs då bedömningen
är att föreslagna åtgärder inte är aktuella att genomföra.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 17, följande beslut: Ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 17
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14, § 118
Förslagsskrivelse, daterad 2021-12-01
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 12
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-12-15, § 145
Yttrande från samhällsbyggnadsutskottets ordförande, daterat 2015-12-08
Remittering av motionen, 2105-09-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-31, § 139
Motion, inkommen 2015-08-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ärendet avskrivs
då bedömningen är att föreslagna åtgärder inte är aktuella att genomföra.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Svalövs Kommunservice AB
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SARA)
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Dnr KS 368-2019

§ 43 Utredningsuppdrag, gällande huskurage: en
metod för att förebygga våld i nära relationer
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Uppdraget givet till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 164,
återkallas.

Reservation
Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Marie Irbladhs (C) m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C) lämnande den
13 november 2017 in en motion till att kommunen tar initiativ till ett möte med
ägare till flerbostadshus i kommunen för information om metoden Huskurage.
Metoden är till för att förebygga våld i nära relationer. Syftet med Huskurage är
att genom samarbete få våldet i nära relationer att upphöra och skapa trygghet.
Kommunfullmäktige fattade den 29 oktober 2018, § 164, följande beslut: 1)
Motionen anses bifallen med hänvisning till yttrande.
Med anledning av att Huskurage saknar underlag med påvisat resultat, föreslås
att det uppdrag som kommunfullmäktige riktade till kommunstyrelsen den 29
oktober 2018 återkallas.
Arbetsutskottet föreslog 2021-12-14, § 119, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Uppdraget givet till
kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 164, återkallas.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 18, följande beslut: Ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 18
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14, § 119
Förslagsskrivelse, daterad 2021-11-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-29, § 164
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 209
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 99
Yttrande daterat, 2018-08-18
Remittering av motion, 2018-05-22
Remittering av motion, 2018-01-05
FoU-Södertörns skriftserie nr 162/18, 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 171
Motion från Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C),
inkommen 2017-11-13
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Uppdraget givet
till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 164, återkallas.
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Avslag på Teddy Nilssons yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Marie Irbladhs m fl
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (LELE, JNON, SARA)
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Dnr KS 386-2020

§ 44 Deltagande på distans vid
fullmäktigesammanträden - utvärdering
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utvärderingen noteras.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en komplettering av
arbetsordningen gällande deltagande på distans för ledamöter och
tjänstgörande ersättare i november 2020, beslutade man också ett en
utvärdering skulle vara kommunfullmäktige tillhanda senast vid sammanträdet i
december 2021.
Kommunfullmäktiges presidium föreslog 2021-11-18, § 20, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Utvärderingen noteras.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträden 2021-12-06, § 317,
och 2022-01-17, § 19.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael
Andersson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 19
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 317
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-11-18, § 20
Utvärdering, daterad 2021-11-18
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-30, § 233
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-11-30, § 313
Förslagskrivelse, daterad 2020-11-23
Promemoria från SKR 2020-03-19: ”Deltagande på distans och begränsning av
antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och nämndsammanträden med
anledning av risk för smittspridning”
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 167
Kommunallagen (2017:725)
Prop. 2016/17:171 samt 2013/14:5

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Utvärderingen
noteras.
Ajournering 14.08 – 14.10
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr KS 97-2019, SBN 271-2019

§ 45 Motion, Gång- och cykelväg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 7 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren och Jan Zielinski (S) inkom den 25 mars 2019 med motionen
”Gång- och cykelväg”. I motionen föreslås följande:
1. Att Svalövs kommun under 2019 skapar en strategisk plan över var och
när det skall uppföras gång- och cykelvägar i kommunen.
2. Att Svalövs kommun startar upp arbetet med att under 2019-2020
uppföra/anlägga en gång- och cykelväg mellan Teckomatorp – Norra
Skrävlinge.
3. Att Svalövs kommun med egna medel färdigställer gång- och cykelväg
mellan Svalöv – Teckomatorp.
Motionen har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-12-15, § 255, följande beslut: 1)
Förslag till yttrande, daterat 7 december 2021, antas som
samhällsbyggnadsnämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 7 december 2021.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 20, följande beslut: Ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 20
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 255
Yttrande, daterad 2021-12-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Motion, inkommen 2019-03-25

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen
anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande,
daterat 7 december 2021.
Jan Zielinskis (S) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons och Jan Zielinskis m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan Petterssons yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, LELE)
Ajournering 14.25 – 14.40
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Dnr KS 51-2021, SBN 362-2021

§ 46 Motion, Uppdatera kommunens cykelplan och
prioritera cykelväg Teckomatorp – Norrvidinge Kävlinge
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 3 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Ekelund (L) och Sara B Selberg (L) inkom den 17 februari 2021 med
motionen ”Uppdatera kommunens cykelplan och prioritera cykelväg
Teckomatorp – Norrvidinge - Kävlinge”. I motionen föreslås följande:
1. Att Cykelplanen snarast får genomgå en uppdatering.
2. I samband en uppdatering prioriteras en cykelväg mellan Teckomatorp
och Kävlinge via Norrvidinge som hög.
3. En tidsplan för den uppdaterade cykelplanen utarbetas tillsammans
med Trafikverket.
Motionen har överlämnats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-12-15, § 256, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 3 december 2021, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 3 december 2021.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 21, följande beslut: Ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 21
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 256
Yttrande, daterat 2021-12-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270
Remittering av motion, daterad 2021-03-29
Motion, inkommen 2021-02-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 3 december 2021.
Torbjörn Ekelunds (L) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalles.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Torbjörn
Ekelunds m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan
Petterssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 69-2021

§ 47 Motion, Demokratiberedning i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås mot bakgrund av kommunfullmäktiges presidiums
yttrande.

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

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Jönsson (C), Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar
(C), Håkan Andersson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2021-03-08, med
motionen: Demokratiberedning i Svalövs kommun. I motionen yrkar
motionärerna att det snarast tillsätts en demokratiberedning med samtliga
fullmäktiges partier representerade, som har att hantera viktiga demokratifrågor
i kommunen.
Kommunfullmäktige fattade 2021-03-22, § 22, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2021-03-29 ärendet till
kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium föreslog 2021-11-18, § 14, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen avslås mot
bakgrund av kommunfullmäktiges presidiums yttrande.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträden 2021-12-06, § 318,
och 2022-01-17, § 22.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 22
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 318
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-11-18, § 24
Yttrande, daterat 2021-11-18
Remitteringsbeslut, daterat 2021-03-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 51
Motion, inkommen 2021-03-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekströms (SD) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås mot bakgrund av kommunfullmäktiges
presidiums yttrande.
Marie Irbladhs (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Bifall till motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms m fl och Marie Irblahds m fl
yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Ingrid Ekströms m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 149-2021

§ 48 Motion, Återinför Ekonomiberedning
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås mot bakgrund av kommunfullmäktiges presidiums
yttrande.

Reservation
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis (S) m fl yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) inkom 2021-04-26, med motionen: Återinför
Ekonomiberedning. I motionen yrkar motionären följande: 1) Att snarast inrätta
en ekonomiberedning, med en representant från varje parti som har mandat i
kommunfullmäktige med rätt att närvara på lika villkor. 2) Att
ekonomiberedningen har i uppgift att bereda bokslut och budgetärenden för
Svalövs kommun och dess bolag. 3) Att sammanträdesplan för
ekonomiberedningen tas fram varje år där det avsätts heldagar för boksluts och
budgetgenomgångar i så tidigt skede att alla partier kan hantera informationen
inom sina partier. 4) Att vid hastigt påkomna ekonomiska frågor som har bäring
på budget och bokslut kalla till extra ekonomiberedning.
Kommunfullmäktige fattade 2021-05-31, § 146, följande beslut: 1) Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2021-06-15 ärendet till
kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium föreslog 2021-11-18, § 23, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen avslås mot
bakgrund av kommunfullmäktiges presidiums yttrande.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträden 2021-12-06, § 319,
och 2022-01-17, § 23.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 23
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 319
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-11-18, § 23
Yttrande, daterat 2021-11-18
Remitteringsbeslut, daterat 2021-06-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 146
Motion, inkommen 2021-04-26

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekströms (SD) och Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås mot bakgrund av kommunfullmäktiges
presidiums yttrande.
Jan Zielinskis (S) och Mari Irblahds (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1) Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Ingrid Ekströms m fl och Jan Zielinskis m fl
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Ingrid Ekströms m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 326-2021, SBN 739-2021

§ 49 Motion, Sport- och friluftsområde
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens
yttrande, daterat 1 november 2021.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Lennart Pettersson (C), Fredrik Jönsson (C), Eva Inhammar
(C), Ida Andersson (C) och Johan Wigrup (C) inkom den 16 augusti 2021 med
motionen: Sport- och friluftsområde. I motionen föreslås följande:


Svalövs kommun initierar en dialog med ägarna till Svalövs Golfbana
om möjligheterna att skapa ett område för olika aktiviteter inklusive en
niohålsbana för golf, på de delar som inte är aktuella för solceller.



Svalövs kommun samtidigt utreder de ekonomiska förutsättningarna för
vad ett köp av mark och byggnader för aktivitetsdelen skulle innebära
för kommunen. Även möjlig extern finansiering ska beaktas.

Kommunfullmäktige fattade 2021-08-30, § 196, följande beslut: Motionen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-09-09 att överlämna motionen
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-11-17, § 234, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 1 november 2021, antas som nämndens eget.
Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 3) Motionen avslås med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 1 november 2021.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträden 2021-12-06, § 320,
och 2022-01-17, § 24.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 24
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 320
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 234
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes förslag yttrande, daterad 2021-11-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 196
Remittering av motion, daterad 2021-09-09
Motion, inkommen 2021-08-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD) och Aase Jönssons (KD) förslag
till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen avslås med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 1 november 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl och Marie Irbladhs
yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan Petterssons m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG,SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 43-2022

§ 50 Initiativärende, Rädda Folkets Hus
Kommunstyrelsens beslut
1. Initiativärendet avvisas.

Reservationer
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis (S) yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Émilie Lundgren (S) har inkommit med initiativärende till kommunstyrelsen. I
skrivelsen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
skyndsamt utreda och tillskjuta de medel som krävs för att Boverket ska kunna
bevilja Folkets Hus-föreningens ansökan om medel för takrenovering.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Émilie Lundgren (S), inkommet 2022-01-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Initiativärendet
avvisas.
Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Ida Andersson (C):
Bifall till initiativärendet.
I ärendet yttrade sig vidare Niklas Bohn (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Marie Irbladhs m fl yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Émilie Lundgren (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 496-2021

§ 51 Delegationsbeslut för redovisning i
kommunstyrelsen år 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden
2022-01-01 – 01-31.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202102-14

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 82-2022

§ 52 Initiativärende, sammanställning avgångsvederlag
chefer
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet överlämnas till kommunförvaltningen för beredning.
2. Redovisningen ska även omfatta perioden 2014 - 2018.

Sammanfattning av ärendet
Eva Inhammar (C) och Marie Irbladh (C) har 2022-02-08 inkommit med
initiativärende till kommunstyrelsen. I skrivelsen föreslås att en
sammanställning av avtal med löptider och kostnader för utköp och
avgångsvederlag till chefer som gjorts under mandatperioden tas fram, givetvis
så avpersonifierat som behövs för sekretessens skull. Det ska också ges en
övergripande anledning till avgångarna. Detta är mycket viktig information för
personalutskottet och ska därför fortsättningsvis redovisas löpande under året.
Slutligen önskar Inhammar och Irbladh en avidentifierad sammanställning av
alla chefer som slutat oavsett anledning.
En reviderad version av initiativärendet inkom 2022-02-13 från Marie Irbladh (C)
och Ida Andersson (C), med följande förslag: 1) Vi emotser därför till nästa
sammanträde en sammanställning av alla avtal med löptider och kostnader för
utköp och avgångsvederlag till chefer som gjorts under mandatperioden,
givetvis så avpersonifierat som behövs för sekretessens skull. Det ska också
ges en övergripande anledning till avgångarna. 2) För tydlighetens skull så ska
samtidigt en sammanställning av alla chefer som slutat oavsett anledning också
redovisas, på ett sådant sätt som sekretessen kräver. 3) Fortsättningsvis ska
punkterna ovan redovisas löpande under året.

Beslutsunderlag
Reviderat initiativärende från Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C),
inkommet 2022-02-13
Initiativärende från Eva Inhammar (C) och Marie Irbladh (C) inkommet 2022-0208

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD): 1) Ärendet
överlämnas till kommunförvaltningen för beredning. 2) Redovisningen ska även
omfatta perioden 2014 - 2018.
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Bifall till Teddy Nilssons m fl yrkande,
punkt 1).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt 1), och
finner att kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt
2), och finner att kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Eva Inhammar (C) och Marie Irbladh (C)
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

50(50)

