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Dnr -

§ 215 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Kommunchef Stefan Larsson och Socialchef Cecilia M Andersson
informerar om aktuell situation vad gäller mottagande av skyddsökande
från Ukraina samt skrivelse från ett antal skyddssökande gällande
mottagningen. Vidare informerade ekonomichef Jane Bergman om
statsbidrag för ändamålet (Dnr 365-2022)
b) Kommunchef Stefan Larsson informerar om läget vad gäller
efterbehandlingen av BT Kemi-området (Dnr 167-2020)
c) Ekonomichef Jane Bergman informerade om prel befolkningsstatistik
per 2022-06-30 (Dnr 139-2022)
d) Tf socialchef vård och omsorg Cecilia M Andersson informerar om
Slutrapport utredning, särskilt boende för äldre (Dnr 297-2022)
e) Söderåsens miljöförbund, halvårsredovisning (Dnr 98-2021)
f)

Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården (Dnr
363-2022)

g) SKR Cirkulär 2022:28 Budgetförutsättningar för åren 2022 – 2025 (Dnr
1-2022)
h) Ändrad dag för kommunstyrelsens sammanträde: 2022-10-24 i stället
för 2022-10-10 (Dnr 357-2022)
i)

Kommunchef Stefan Larsson och trygghets- och beredskapschef Niklas
Schörling informerar om kommande ev roterande frånkoppling av el
samt Styr-El-processen (Dnr 463-2021)

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

Justerare
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Dnr -

§ 216 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
AB SvalövsBostäder, styrelsemöte, 2022-06-30

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 497-2021

§ 217 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)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 346-2022

§ 218 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2023
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2023 (prel kl. 13.30) följande dagar:
16 januari, 13 februari, 13 mars, 11 april, 15 maj, 5 juni, 14 augusti, 11
september, 16 oktober, 13 november och 4 december.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2023 (kl. 18.30) följande dagar: 30
januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25
september, 30 oktober, 27 november och 18 december.
2. Sammanträden ska tillkännages dels genom anslag på kommunens
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ledamöter och ersättare
(Kommunallag (2017:725) 5 kap, 13 – 15 §§).

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta
beslut om sina sammanträdestider för 2023.
Utskotten kommer att fatta beslut om sina sammaträdesdatum inom kort.
l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att
ställa in, flytta eller kalla till extra sammanträden regleras i kommunstyrelsens
reglemente resp fullmäktiges arbetsordning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen sammanträder 2023 (prel kl. 13.30)
följande dagar: 16 januari, 13 februari, 13 mars, 11 april, 15 maj, 5 juni, 14
augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 4 december.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunfullmäktige sammanträder 2023 (kl. 18.30) följande dagar: 30 januari,
27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 30
oktober, 27 november och 18 december. 2) Sammanträden ska tillkännages
dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom personlig kallelse
till ledamöter och ersättare (Kommunallag (2017:725) 5 kap, 13 – 15 §§).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, FKRT)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 158-202

§ 219 Mål och budget 2022, plan 2023 -2024 Uppföljning kommunstyrelsen per 2022-06-30 –
Handlingsplan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar att det inte längre föreligger något behov av
att upprätta en handlingsplan för att få en ekonomi i balans budgetåret
2022 avseende kommunstyrelsen egna verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning för kommunstyrelsen per 2022-06-30.
Kommunstyrelsen fattade 2022-08-15, § 196, följande beslut: 1) Uppföljningen
godkänns. 2) Förvaltningen uppdras återkomma med plan för budget i balans
till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.
Efter genomförd analys inför delårsbokslutet kan det konstateras att det inte
längre föreligger något behov av att upprätta någon handlingsplan då den nya
prognosen pekar på ett överskott. Förklaringen till den förbättrade prognosen är
i huvudsak försenade rekryteringar inom HR, minskade kostnader för
arbetstagarorganisationer, lägre hyreskostnad inom räddningstjänsten samt att
tilldelade medel inom utvecklingsområdet inte hinner arbetas upp innan
årsskiftet.
Då det nu inte längre föreligger något prognosticerat underskott för budgetår
2022 föreslås att kommunstyrelsens noterar detta samt att någon handlingsplan
inte behöver upprättas. Vidare kan det noteras att förvaltningen kommer att
vara återhållsam med tilldelade medel resten av år 2022 då den allmänna
trenden pekar mot vikande skatteintäkter samt sämre konjunktur.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson,
ekonomichef Jane Bergman, HR-chef Cecilia Hagström och utvecklingschef
Hanna Åstrand.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-05
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 196
Uppföljning för kommunstyrelsen, per 2022-06-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Kommunstyrelsen noterar att
det inte längre föreligger något behov av att upprätta en handlingsplan för att få
en ekonomi i balans budgetåret 2022 avseende kommunstyrelsen egna
verksamheter.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, HSPR, EVLT, AAN)

Justerare
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9(28)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-12

Dnr KS 159-2022

§ 220 Mål och budget 2022, plan 2023 -2024 Uppföljning Svalövs kommun per 2022-06-30 Handlingsplaner
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Vård- och omsorgsnämndens äskanden om utökad driftbudget
behandlas i samband med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
behandling av delårsbokslut per 2022-08-30.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning för Svalövs kommun per 2022-06-30.
Kommunstyrelsen fattade 2022-08-15, § 197, följande beslut: 1) Uppföljningen
godkänns.
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har nu fattat beslut om
handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans.
Vård- och omsorgsnämndens har 2022-08-64, § 64, föreslagit
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vård- och
omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 2022 om 800 tkr för centralt
avtal nattjänstgöring. 2) Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad
driftsbudget för 2022 om 400 tkr för kostnader för arbetskläder.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-08-24, § 84
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-16, § 83
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 197
Uppföljning för Svalövs kommun, per 2022-06-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von Linde (M) och Ingrid
Ekström (SD): 1) Informationen noteras. 2) Vård- och omsorgsnämndens
äskanden om utökad driftbudget behandlas i samband med kommunstyrelsens
och kommunfullmäktiges behandling av delårsbokslut per 2022-08-30.

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

Icke deltagande i beslut
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, HSPR, EVLT, AAN)

Justerare
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Dnr 25-2022

§ 221 Mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 remissvar
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2022-02-14, § 31, och 2022-03-14, § 61, fastställt tidplan
för arbete med Mål och Budget 2023 med plan 2024 - 2025.
Enligt denna tidplan skall kommunstyrelsen skicka förslag till Mål och Budget
2023 med plan 2024-2025 på remiss till berörda instanser.
Då det föreligger valår kommer färdigt budgetförslag inte presenteras utan
endast bruttolistor både för drift och för investeringar. Prioriteringar skall sedan
göras i nämndernas remissvar.
Dokumenten skall ses som underlag för partiernas fortsatta budgetdiskussioner.
Kommunstyrelsen fattade 2022-06-07, § 176, följande beslut: 1) Förslag till Mål
och Budget 2023 med plan 2024 - 2025 enligt förslagsskrivelse daterad 202205-26, skickas på remiss till berörda nämnder. Dokumentet skall ses som ett
underlag för fortsatta budgetdiskussioner. 2) Nämndernas remissvar skall
inkludera: - Driftsramar - Prioriteringar från bruttolistorna, - Investeringsramar, Prioriteringar från bruttolistorna, - Mål och visare, samt - Taxor och avgifter.
Svaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2022.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Remissvar från överförmyndaren, daterat 2022-08-23
Socialnämndens 2022-08-25, § 111
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-08-24, § 63
Myndighetsnämndens protokoll 2022-08-22, § 70
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-17, § 107
Bildningsnämndens protokoll 2022-08-16, § 84
Revisonens remissyttrande för beredning av fullmäktiges presidium, daterat
2022-08-16
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 176
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 61
Kommunstyrelsen protokoll 2022-02-14, § 31
Ramar för Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025
Detaljerade bruttolistor

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras.

Justerare

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

Icke deltagande i beslut
Annelie Johnsson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunchef
Ekonomichef
Sektorchefer
Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 284-2022

§ 222 Granskning av kommunens ägarstyrning
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
2. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på de policydokument som är
applicerbara på bolagen i samband med revidering.
3. I samband med beslut om ombudsinstruktion tillse att bolagsstämman
fastställer de styrande dokumenten.

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

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommuns förtroendevalda revisorer har låtit utföra en granskning av
kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen. Granskningens syfte har
varit att bedöma huruvida kommunens ägarstyrning är ändamålsenlig för den
nuvarande bolagskoncernen. Den sammanfattande bedömningen är att
kommunens ägarstyrning över kommunens bolag till stor del är ändamålsenlig.
Kommunens bolagspolicy tillsammans med upprättade styrdokument såsom
bolagsordning och ägardirektiv gör att den formella styrningen har alla
förutsättningar för att fungera väl. Genomförd granskning visar att ägarna följer
de krav som finns enligt lag och rättspraxis gällande ägarstyrning.
Utvärdering av eventuella ändringar bör således göras först när koncernen varit
i drift under några år.
Revisorerna önskar svar senast 2022-09-30.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2022-07-12
Granskning av kommunens ägarstyrning, daterad 14 juni 2022, Missiv
Granskning av kommunens ägarstyrning, daterad 14 juni 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget. 2) Förvaltningen uppdras att ta fram förslag på de
policydokument som är applicerbara på bolagen i samband med revidering. 3) I
samband med beslut om ombudsinstruktion tillse att bolagsstämman fastställer
de styrande dokumenten.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14(28)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-09-12

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Svalövs Kommunhus AB
Kommunchef
Ekonomichef/VD
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare
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Dnr KS 326-2022, SKHAB 42-2022

§ 223 Uppdrag till Kommunassurans Försäkring AB att
tillhandahålla Egenandelsprogram, justerat
aktieägaravtal gällande Kommunassurans samt
justerat ägardirektiv till Kommunassurans
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Det godkännes att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta,
tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans Försäkring AB ram
(516406-0294) (Egenandelsprogrammet).
2. Det uppdras åt Svalövs kommuns ombud (Svalövs Kommunhus AB) att
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) den 16 november 2022 att rösta för förslaget.
3. Justerat ägardirektiv till Kommunassurans Försäkring AB (5164060294) godkännes.
4. Justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans Försäkring AB
(516406-0294) godkännes.
5. Kommunstyrelsens ordförande, tillika firmatecknare, uppdras att den 16
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Svalövs kommuns räkning.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till
Egenandelsprogrammet innebär för Svalövs kommun nya möjligheter till
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även
kostnadsminskning.
Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Svalövs kommun är en
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll
som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram
samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster.
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna,
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra

Justerare
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även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i
kommunsektorn.
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad
skrivelse Riskhantering i Svalövs kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare
förståelse hela skrivelsen.
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma
dag.
Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra
bolagsstämman.
Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under
förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att
tillstyrka det nya aktieägaravtalet.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-09-06, § 83, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Det godkännes att
ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom
Kommunassurans Försäkring AB ram (516406-0294)
(Egenandelsprogrammet). 2) Det uppdras åt Svalövs kommuns ombud
(Svalövs Kommunhus AB) att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans
Försäkring AB (516406-0294) den 16 november 2022 att rösta för förslaget. 3)
Justerat ägardirektiv till Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)
godkännes. 4) Justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans Försäkring
AB (516406-0294) godkännes. 5) Kommunstyrelsens ordförande, tillika
firmatecknare, uppdras att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för
Svalövs kommuns räkning.

Beslutsunderlag
Protokoll från Svalövs Kommunhus AB 2022-09-06, § 83
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-12
Skrivelsen Riskhantering i Svalövs kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans från den 13 juli 2022
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans
i version med markering av ändringar samt med kommentarer
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med
kommentarer
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Det godkännes
att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom
Kommunassurans Försäkring AB ram (516406-0294)
(Egenandelsprogrammet). 2) Det uppdras åt Svalövs kommuns ombud
(Svalövs Kommunhus AB) att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans
Försäkring AB (516406-0294) den 16 november 2022 att rösta för förslaget. 3)
Justerat ägardirektiv till Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)
godkännes. 4) Justerat aktieägaravtal gällande Kommunassurans Försäkring
AB (516406-0294) godkännes. 5) Kommunstyrelsens ordförande, tillika
firmatecknare, uppdras att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för
Svalövs kommuns räkning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunassurans Försäkring AB
Svalövs Kommunhus AB
Av Svalövs Kommunhus AB befullmäktigad företrädare vid stämmor, med ersättare
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare
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Dnr 272-2022

§ 224 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM) 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021-2022
godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti
2022, bilaga daterad 6 september 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år.
Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav
som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete
I Svalövs kommun har fullmäktige gett uppdraget till kommunstyrelsen att vara
arbetsmiljöansvarig för samtliga verksamheter, KS reglemente § 8. Därmed
föreligger nu den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för
godkännande.
Uppföljningen har skett genom att samtliga chefer som mottagit fördelning av
arbetsmiljöuppgifter har besvarat ett digitalt frågeformulär. Uppföljningen har
skett i samverkan med skyddsombud/ arbetsplatsombud och i förekommande
fall elevskyddsombud. I flera verksamheter har även medarbetare deltagit i
besvarandet av frågorna.
Uppföljningen har även behandlats i respektive lokala samverkansgrupp och i
samverkan på sektorsnivå. Slutligen har svaren sammanställts på
kommunövergripande nivå och kommer redovisas för den centrala
samverkansgruppen.
Personalutskottet föreslog 2022-09-06, § 28, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021-2022
godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 2022,
bilaga daterad 6 september 2022.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2022-09-06, § 28
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-30
Bilaga, Uppföljning av SAM för perioden våren 2021 till våren 2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
2021-2022 godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30
augusti 2022, bilaga daterad 6 september 2022.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchefer

Justerare
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Dnr 364-2022, 296-2020

§ 225 Överenskommelse om samverkan mellan
Landskrona och Svalövs kommuner och
Arbetsförmedlingen för att påskynda individers
etablering i arbetslivet och förbättra
kompetensförsörjningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny överenskommelse som
ersätter den tidigare överenskommelsen daterad den 28 oktober 2020.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att efter samråd med
kommunstyrelsens presidium underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande s k DUA1-överenskommelse med Landskrona stad och
Arbetsförmedlingen ger Svalövs kommun tillgång till utökade möjligheter till
insatser för kommuninvånare i samverkan med Landskrona stad. Parterna ser
också att överenskommelsen understödjer en sektorsövergripande samverkan
kring arbetsmarknadsfrågor, eftersom överenskommelsen kräver samverkan
mellan vuxenutbildning, social sektor och näringslivsenhet. Vidare ser parterna
att överenskommelsen är grundläggande vad gäller att säkerställa
Arbetsförmedlingens lokala närvaro i kommunen.
Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 260, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att ta fram en överenskommelse om lokala jobbspår i samverkan med
Landskrona stad och Arbetsförmedlingen. 2) Kommunstyrelsen översänder
beslutet till socialnämnden för beaktande i det fortsatta arbetet. 3)
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef uppdras att underteckna
överenskommelsen.
Under 2020 tecknades en överenskommelse mellan Svalövs kommun,
Landskrona stad och Arbetsförmedlingen vid namn ”Överenskommelse om
samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda individers
etablering i arbetslivet” (Dnr KS 296-2020). Överenskommelsen skrevs inom
ramen för DUA som har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal
samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera
unga och nyanländas etablering i arbetslivet.
Den nuvarande överenskommelsen är dock inaktuell, då en del jobbspår som
förekommer i den inte är genomförbara på samma sätt längre och därmed är
inaktuella. Förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och i omvärlden
medför också att behov av nya jobbspår finns. En del information som står i
överenskommelsen har också ändrats sedan överenskommelsen tecknades
2020.
1

Justerare
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DUA utlyser nu statsbidrag där varje kommun kan beviljas 100 000 kronor för
att utarbeta en ny överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och
kommuner. En ansökan ska ha inkommit till DUA senast den 30 september
2022. Med tanke på att nuvarande överenskommelse behöver revideras
föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny överenskommelse i
enlighet med DUA:s utlysning.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Hanna Åstrand.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-01
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 260
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 61
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad, 2020-09-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Förvaltningen får i uppdrag att
ta fram en ny överenskommelse som ersätter den tidigare överenskommelsen
daterad den 28 oktober 2020. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att
efter samråd med kommunstyrelsens presidium underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Landskrona stad
Arbetsförmedlingen
Socialnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, HAAD, CAAN)

Justerare
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Dnr 349-2022

§ 226 Förslag till fast kontakt på ledningsnivå hos
medlemskommunerna - Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att organisera samarbetet med förbundet på
lämpligt sätt.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen vid Söderåsens miljöförbund beslutade 2022-06-21, § 35, att
uppdra till miljöchef/förbundschef att överlämna ett förslag avseende fördjupat
samarbete med medlemskommunerna på ledningsnivå.
Förslaget utgår från de slutsatser som lyfts fram vid genomlysning av
miljöförbundets verksamhet som Startpoint Advisory AB genomförde 2020.
Syftet med förslaget är att medlemskommunerna och miljöförbundet ska hitta
en struktur och ett arbetssätt för strategiska frågor genom nätverksbyggande
som gynnar parterna bättre än det nuvarande. Ett tätare samarbete skulle
medföra att såväl medlemskommunernas som miljöförbundets kompetens i en
rad frågor såsom planering i tidiga skeden, krisberedskap och
brottsförebyggande arbete kan stärkas. Bättre samordning ger även möjlighet
till en effektivare förvaltning med bättre service för kommunens företag och
medborgare, vilket i sin tur bör leda till förbättrad Nöjd-Kund-Index.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Söderåsens miljöförbund, daterad 2022-08-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C),
Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Jenny Ulfvin (SD): 1)
Förvaltningen uppdras att organisera samarbetet med förbundet på lämpligt sätt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Kommunchef

Justerare
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Dnr KS 350-2022, SBN 286-2022, SSLAB 31-2022

§ 227 Reservkraft - överföring av ansvar till Svalövs
Samhällslokaler AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansvar för aggregat för reservkraft med tillhörande utrustning överförs
från Svalövs kommun till Svalövs Samhällslokaler AB för bokfört värde.
2. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas att underteckna tillägg till
hyresavtal samt eventuella övriga handlingar i ärendet av vilka bl a
kommunens förväntan ska framgå..

Sammanfattning av ärendet
Det föreligger av verksamhetsskäl behov av reservkraft för vissa av
kommunens verksamheter/lokaler. Det har identifierats ett behov av att
tydliggöra ansvarslinjerna mellan samhällsbyggnadsnämnden/kommunen och
Svalövs Samhällslokaler AB. Förslaget är att ansvaret för reservkraftsaggregaten överflyttas från Svalövs kommun till Svalövs Samhällslokaler AB.
Svalövs Samhällslokaler AB ska enligt bolagsordning, antagen av
kommunfullmäktige 2020-09-28, § 182, medverka till att kommunens
verksamheter har tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler genom
att äga, bygga, vårda, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler.
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut och en genomgång av lämplig
ansvarsfördelning förordas att ansvaret läggs på Svalövs Samhällslokaler AB
av främst följande skäl:


Reservkraft är kopplad till ett behov av att säkerställa byggnadernas
funktion



Teknisk kompetens om el och värme finns primärt i
fastighetsorganisationer



Aggregaten är placerade i tillbyggnader till respektive huvudbyggnad



Bolaget har avtal med entreprenörer såsom el-entreprenör med
jourverksamhet 7/24

För de aggregat som placeras på en fastighet finns serviceavtal. Dessa
kostnader behöver bolaget få kompensation för.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-08-17, § 109, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Ansvar för aggregat för reservkraft med tillhörande
utrustning överförs från Svalövs kommun till Svalövs Samhällslokaler AB för
bokfört värde. 2) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas att underteckna
tillägg till hyresavtal samt eventuella övriga handlingar i ärendet.
Svalövs Samhällslokaler AB fattade 2022-09-08, § 59, följande beslut: 1)
Styrelsen godkänner att aggregaten för reservkraft med tillhörande utrustning
överförs från Svalövs kommun till Svalövs Samhällslokaler AB för bokfört värde.

Justerare
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2) VD bemyndigas att underteckna tillägg till hyresavtal för hantering av dessa
kostnader samt för övriga handlingar i ärendet. 3) Ovanstående punkter
villkoras av att kommunstyrelsen godkänner punkt 1 ovan.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg.

Beslutsunderlag
Svalövs Samhällslokaler AB:s protokoll 2022-09-08, § 59
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-17, § 109
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-08-12

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD) och Stefan
Pettersson (M): 1) Ansvar för aggregat för reservkraft med tillhörande utrustning
överförs från Svalövs kommun till Svalövs Samhällslokaler AB för bokfört värde.
2) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas att underteckna tillägg till
hyresavtal samt eventuella övriga handlingar i ärendet av vilka bl a kommunens
förväntan ska framgå.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Svalövs Samhällslokaler AB
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, UALG, NSSG, SARA)

Justerare
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Dnr KS 107-2022, SBN 789-2020

§ 228 Antagande av detaljplan för Norrvidinge 13:1
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till detaljplan för Norrvidinge 13:1 antas.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om planbesked för aktuellt område inkom till kommunen den 9
november 2020. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17, § 193, att
lämna positivt planbesked för upprättandet av detaljplan för fastigheten
Norrvidinge 13:1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-19, § 106,
om att detaljplanen skulle skickas ut på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden
fattade 2022-02-16, § 15, följande beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att ställa
ut förslag till detaljplan för Norrvidinge 13:1 för granskning.
Kommunstyrelsen fattade 2022-03-1, § 73, följande beslut: Kommunstyrelsen
har inget att erinra mot planförslaget.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse i form
av radhus och/eller småhus inom fastigheten Norrvidinge 13:1. Cirka 12
stycken radhus kommer byggas som tillsammans motsvarar en byggnadsarea
på cirka 700-800 kvm. Planläggningens övergripande föresats är att med
hänsyn till platsens kulturmiljövärden, främja en ändamålsenlig struktur och en
estetiskt tilltalande utformning.
Under granskningen inkom synpunkter från Länsstyrelsen gällande
planförslagets påverkan på riksintresset för kulturmiljö. Länsstyrelsen lyfter att
detaljplanen bör reglera materialval för fasad och tak, takvinkelsutformning, att
byggnadernas placering bör begränsas ytterligare, placering av
parkeringsplatser samt behovet av att efterlikna befintlig bebyggelse med
gatuhus som placeras närmare vägen. Det har därför tagits fram en
kulturmiljöutredning som redogör för hur planen kan utformas för att säkerställa
att planen är förenlig med riksintresset. Plankartan och plan- och
genomförandebeskrivningen har efter granskningen kompletteras baserat på
Länsstyrelsens synpunkter och kulturmiljöutredningens slutsatser. Kommunen
har i sitt svar till Länsstyrelsen ifrågasatt varför dessa synpunkter först
presenteras i granskningsskedet istället för i samrådet, då Länsstyrelsen hade
möjlighet att lyfta dessa frågor redan i samrådet. Detta har påverkat processen
negativt gällande både tid och kostnad för planarbetet.
Övriga inkomna synpunkter handlar om kravet att detaljplanen bör villkora
startbesked med att fördröjningsmagasin ska angöras först innan
huvudbyggnad får byggas. Denna planbestämmelse har ritats ut i plankartan
Efter granskningen har planhandlingarna kompletterats utifrån ovanstående
synpunkter. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts. Inga synpunkter
har inkommit från kringliggande fastighetsägare, dock inkom synpunkter i
samband med samrådet.
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-08-17, § 111, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till detaljplan för
Norrvidinge 13:1 antas.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-08-17, § 111
Tjänsteskrivelse, 2022-07-01
Plankarta med planbestämmelser, 2022-06-30
Kulturmiljöutredning, WSP, 2022-06-20
Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-07-01
Granskningsutlåtande samt samrådsredogörelse, 2022-07-01
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 73
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-16, § 15
Samrådsredogörelse, 2022-02-02
Geoteknisk markundersökning, GeoExperten i Skåne AB 2021-12-17
Arkeologisk undersökning, Skånearkeologi AB 2021-11-07
VA-rapport, Landskapsgruppen 2021-07-13
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19, § 106
Trafikbullerutredning, Tyréns 2021-03-12
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 193

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Stefan Pettersson (M), Aase Jönsson (KD), Jan Zielinski
(S), Marie Irbladh (S), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD),
Anna Berg von Linde (M) och Ingrid Ekström (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Förslag till detaljplan för Norrvidinge 13:1 antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, HRCN, SARA)

Justerare
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Dnr KS 496-2021

§ 229 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
2022-08-08 – 2022-08-31.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202209-12.
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