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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-12-09, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 290 – 322 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   
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 Dnr 250-2021 

§ 291 Trygghetsmätning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunpolis Björn Johnsson informerar om genomförd trygghetsmätning år 
2021. 

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

§ 292 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

1. Befolkningsutveckling Kvartal 1-3 samt preliminär 
befolkningsstatistik/folkmängd för september, 2021 (Dnr 152-2021). 

2. Yttrande, prövning av fattat beslut i kommunfullmäktige gällande Mål 
och budget 2022, plan 2023 - 2024, KF 2021-10-25, § 239 
(laglighetsprövning) (Dnr 424-2021). 

3. Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens 
Miljöförbund - Slutrapport utredning Bjuvs kommuns utträde 2021-10-30 
samt Bjuvs kommuns utträde, signerad av kommunstyrelsens 
ordförande i resp kommun (Dnr 194-2021). 

4. Protokoll från Söderåsens Miljöförbund - Ekonomisk uppföljning januari 
- september 2021 (Dnr 42-2021). 

5. Kommunchef Stefan Larsson och socialchef vård och omsorg Cecilia M 
Andersson informerade om Covid-19-läget i kommunen och 
förvaltningen. 

6. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och utvecklingsstrateg Kristina 
Prahl informerar om invigning av Söderåsbanan, 2021-12-11. 

7. Information från Länsstyrelsen om ev brist på kemikalier för rening av 
dricksvatten (Dnr SBN 985-2021). 

8. Socialchef vård och omsorg Cecilia M Andersson informerar om felaktig 
resursfördelning inom Sektor vård och omsorg, gällande hemtjänsten. 
Den tidigare sektorledningen har tagit fram en handbok, med annat 
resursfördelningssystem än det politiskt beslutade. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 293 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-16 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-11-09 
AB SvalövsBostäder, 2021-02-25 
AB SvalövsBostäder, 2021-03-25 
AB SvalövsBostäder, 2021-05-27 
AB SvalövsBostäder, 2021-06-22 
AB SvalövsBostäder, 2021-08-26 
AB SvalövsLokaler, 2021-02-25 
AB SvalövsLokaler, 2021-03-25 
AB SvalövsLokaler, 2021-05-27 
AB SvalövsLokaler, 2021-08-26 
Protokoll Söderåsens miljöförbund 2021-05-04 
Söderåsens miljöförbund, Protokoll - Direktionsmöte 2021-11-09 
Protokoll Medelpunkten från Direktionsmöte 2021-05-25 
Protokoll Medelpunkten från Direktionsmöte 2021-09-08 
Protokoll Medelpunkten från Direktionsmöte 2021-10-20 
Protokoll från FINSAM:s styrelsemöte, 2021-01-29 
Protokoll från FINSAM:s styrelsemöte, 2021-10-28 
LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB, protokoll styrelsemöte 2021-02-15 
LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB, protokoll styrelsemöte 2021-04-19 
LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB, protokoll styrelsemöte 2021-08-23 
Styrelseprotokoll, NSVA, 2021-03-18, 1:2021 
Protokoll fört vid årsstämma, NSVA, 2021-05-21 
Konstituerande Styrelseprotokoll, NSVA, 2021-05-21 
AB Sydvattens protokoll 303, 2021-09-17 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, protokoll årsstämma 12 maj 2021 
Familjen Helsingborg, protokoll, 2021-01-22 
Familjen Helsingborg, protokoll, 2021-04-09 
Familjen Helsingborg, protokoll, 2021-05-21 
Familjen Helsingborg, protokoll, 2021-06-04 
Familjen Helsingborg, protokoll, 2021-09-03 
 
 
 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 1-2021 

§ 294 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, EELS, AAAI, JNON) 
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Dnr 118-2021 

§ 295 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per 
2021-10-31 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Uppföljningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger uppföljning för kommunstyrelsen per 2021-10-31 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för kommunstyrelsen, per 2021-10-31 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman och 
ekonom Eva Lostedt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN) 
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Dnr 245-2021 

§ 296 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 

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. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2021-10-28, § 91, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning/prognos september 2021 för vård- 
och omsorgsnämnden godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till 
kommunstyrelsen. 
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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. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av sektorchef vård och omsorg 
Cecilia M Andersson. 

Beslutsunderlag 

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 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Redovisningen godkänns. 

I ärendet yttrade sig vidare Annelie Johnsson (C). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, CCAN, JRKH, SARA) 
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Dnr 119-2021 

§ 297 Mål och budget 2021, plan 2023 – Uppföljning per 
2021-10-31 för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger uppföljning för Svalövs kommun per 2021-10-31 

Beslutsunderlag 

Uppföljning för Svalövs kommun, per 2021-10-31 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Uppföljningen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN, HSPR) 
 
Ajournering 14.35 – 14.45 
 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(52) 
Sammanträdesdatum 

2021-12-06 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 226-2021, VON 47-2021 

§ 298 Volymökning LSS 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 2021 om 
800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-08-03, § 63, beslutades 
att 1) Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta handlingsplan för budget i 
balans. 2) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att om intresse finns från 
andra kommuner genomföra försäljning av platser för barnboende LSS. 3) 
Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och omsorgsnämnden i 
september göra en särskild redovisning av: erhållna statsbidrag för 2021, 
driftskostnader licenser, förutsättningar för digital tillsyn, digitala inköp och 
medicindelning 4) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och 
omsorgsnämnden i oktober göra en särskild redovisning av: 
vaktmästarorganisation vård- och omsorg, resursfördelningssystem hemvård, 
lämna förslag på bemanningstäthet på Särskilt boende och Särskilt boende 
demens. 5) Sektor vård- och omsorg/LSS uppdras att till vård- och 
omsorgsnämnden i december göra en särskild redovisning av: sektorns 
administrativa planerare/stödfunktioner och digitala planeringssystem. 6) 
Kommunstyrelsen och revisionen uppmärksammas på att statsbidrag till 
regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19 omgång 3 ej sökts för 
perioden december 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade samtidigt att föreslå kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 1)Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad 
driftsbudget för 2021 om 2 200 tkr avseende tillkommande volymökning 2021 
(avser ett retroaktivt LSS-ärende från 2020). 2) Vård- och omsorgsnämnden 
beviljas 1 200 tkr från centrala medel från tidigare avsatta medel från 
Migrationsverket (etableringsschablon) för att täcka kostnader LSS, då den 
enskilde blivit svensk medborgare varvid ersättning uteblev från 
Migrationsverket. 

Verksamheten har under 2021 arbetat hårt för att upprätthålla normal LSS-
verksamhet trots begränsningar på grund av covid-19. I början av året var 
sjukfrånvaron inom LSS mycket högre än normalt (januari 15,13 % vilket kan 
jämföras med 7,57 % i september månad). Efter att handlingsplan budget i 
balans beslutades av vård- och omsorgsnämnden i augusti har ett flertal 
förändringar skett som innebär minskade kostnader för verksamheten. 
Vakanser inom LSS-administrationen har inneburit minskade 
personalkostnader, ett kommunbeslut har upphört från och med september till 
följd av att Försäkringskassan beslutat om assistansersättning samtidigt som 
två andra kommunbeslut har upphört. Sammantaget innebär ovanstående att 
det prognosticerade underskottet inom LSS för helår 2021 har minskat från - 4 
068 tkr i juni, till - 3 250 tkr i augusti och till - 800 tkr i oktober. Den kvarstående 
negativa avvikelsen kan alltjämt hänföras till volymökning inom LSS.  
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att vård- och 
omsorgsnämnden beslutar att upphäva nämndens beslut 2021-08-03, § 63, 
avseende förslag till kommunstyrelsen punkt 1 och 2. Samtidigt föreslår 
förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden att begär utökad driftsbudget för 
2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-11-18, § 105, följande beslut: 1) 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-08-03, § 63, avseende förslag till 
kommunstyrelsen punkt 1 och 2 upphävs. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget för 
2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-11-18, § 105 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-11 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjds (M), Aase 
Jönssons (KD), Anneli Perssons (S) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Vård- och omsorgsnämnden beviljas utökad driftsbudget 
för 2021 om 800 tkr avseende tillkommande volymökning LSS 2021. 

Ajournering 14.50 – 14.55 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (CCAN, MAIS, CAKK, JRKH, JEBN, EVLT, AAN, HSPR) 
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Dnr 347-2020 

§ 299 Mål och budget 2022, plan 2023 - 2024 - 
Internbudget kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens internbudget antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2021-11-29, § 263, Mål och budget 2022, plan 2023 
– 2024. Kommunstyrelsen har nu att anta internbudget för sina verksamheter. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson 
och ekonom Eva Lostedt. 

Beslutsunderlag 

Internbudget för kommunstyrelsen för år 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 263 
Mål och budget 2022, plan 2023 - 2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD) och Ingrid Ekström (SD): 1) Kommunstyrelsens internbudget antas. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, EVLT, AAN) 
 
Ajournering 15.25 – 15.30  
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Dnr KS 256-2020 

§ 300 Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen år 
2021 - Återrapportering 

Kommunstyrelsen beslut 

1. Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll för kommunstyrelsen 
år 2021 godkänns. 

2. Den interna kontrollen bedöms enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 
6 §, andra stycket, vara tillräcklig. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen överlämnar härmed redovisning för genomförd kontroll år 
2021 avseende kommunstyrelsens plan för intern kontroll.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-11-16, § 95, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll för 
kommunstyrelsen år 2021 godkänns. 2) Den interna kontrollen bedöms enligt 
Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 6 §, andra stycket, vara tillräcklig. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16, § 95 
Redovisning av genomförda moment i enlighet med plan för intern kontroll för 
kommunstyrelsen år 2021 (9 bilagor) 
Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 29 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 321 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26 
Policy för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll för 
kommunstyrelsen år 2021 godkänns. 2) Den interna kontrollen bedöms enligt 
Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 6 §, andra stycket, vara tillräcklig. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Enhetschef Kansli  
Nämndsekreterare (RNWF) 
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Dnr KS 397-2021 

§ 301 Policy och instruktioner för intern kontroll 

Kommunstyrelsens 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. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsen i maj månad 2021 att ta 
fram förslag till ny Policy för intern kontroll. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-11-16, § 96, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta 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. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta 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. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16, § 96 
Förslag till Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29 
Förslag till Instruktion för intern kontroll, daterad 2021-10-29 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn 
Ekelund (L): 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 
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Instruktion för intern kontroll noteras. Denna fastställs och uppdateras vid behov 
av kommunchefen. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD) och Torbjörn 
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 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. 

I ärendet yttrade sig vidare Anneli Persson (S) och Marie Irbladh (C). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Sektorchefer 
Nämndsekreterare 
Enhetschef Kansli 
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Dnr 356-2021 

§ 302 Dataskyddsorganisation – kommunstyrelsens 
organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Följande tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för 
kommunstyrelsen:  

 Jonathan Olsson för nämndadministration och upphandling 

 Josefin Viktor för personalavdelningen 

 Eva Lostedt för ekonomienheten 

 Kristina Prahl för utvecklingsavdelningen 

 Cecilia Levander Kangas för digitaliserings- och IT-enheten 

 Niklas Schörling för beredskap och säkerhet samt vaktmästeri 
och reception. 

 Mikael Johansson för räddningstjänst   

Sammanfattning av ärendet 

Alla organisationer som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudets funktion i 
organisationen är, i enlighet med dataskyddsförordningen, kontrollerande och 
rådgivande. Dataskyddsombudet har till uppgift att granska nämndernas 
efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det innebär att varje nämnd 
självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet.  

Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt över nämnderna ett särskilt 
ansvar för kommunens behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen ska 
inom ramen för uppsiktsplikten vid behov ge nämnderna råd, anvisningar och 
förslag på åtgärder.  

För att personuppgiftsansvariga nämnder ska kunna säkerställa och 
dokumentera att dataskyddsförordningen efterlevs, föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen antar en struktur för dataskyddsarbetet.  

En uttalad dataskyddsorganisation underlättar för kunskaps- och 
informationsspridning samt tydliggör vilket ansvar respektive roll har inom 
dataskyddsarbetet.   

Då nämndernas olika verksamheter har olika behov, föreslås ingen enhetlig 
struktur för hela kommunen. Istället ger den föreslagna strukturen en ram för 
hur dataskyddsorganisationen ska organiseras utifrån nämndernas verksamhet.  

Till exempel ska varje nämnd ha minst en dataskyddssamordnare, men 
kommunstyrelsen som har diversifierade verksamhetsområden ska utse en 
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dataskyddssamordnare för varje verksamhetsområde. Idag har redan varje 
avdelningen på kommunledningskontoret en utpekad dataskyddssamordnare.  

En roll som inte finns i nuvarande dataskyddsorganisation är 
”Dataskyddskoordinatorer”. Verksamheter som är geografiskt spridda, eller som 
hanterar stora mängder personuppgifter, föreslås utse en eller flera 
dataskyddskoordinatorer. Exempel på verksamheter som behöver utse 
dataskyddskoordinatorer är särskilt boende, förskola och grundskola.  

I arbetet med att ta fram ett förslag till dataskyddsorganisation så har 
förvaltningen dels tagit del av andra kommuners upprättade struktur, dels 
information från Integritetsmyndighetens samt facklitteratur på området. 

Om föreslagen struktur antas, finns det ett antal bilagor som syftar till att stöta 
de personuppgiftsansvariga nämnderna i utformningen av deras respektive 
dataskyddsorganisation.  

Bilagorna består av exempel på hur en dataskyddsorganisation kan se ut, en 
beskrivning av rollerna i strukturen och föreslagna arbetsuppgifter samt en 
redogörelse över dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som 
framgår av artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-11-15, § 281, följande beslut: 1) Riktlinjer för 
dataskyddsorganisation, daterade den 1 november 2021 antas. 2) Nämnderna 
uppmanas upprätta intern dataskyddsorganisation samt förordna 
dataskyddssamordnare i enlighet med antaget styrdokumentet. 3) Nämnderna 
uppmanas återrapportera intern dataskyddsorganisation samt förordnade 
dataskyddssamordnare till kommunstyrelsen. Återrapporteringen ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2021. 

Nu föreligger förslag till dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen. 
Dataskyddsamordnaren ansvarar för att arbeta löpande med frågor relaterade 
till dataskyddsförordningen. Samordnaren är ambassadör för dataskydd ute i 
organisationen samt kontaktperson för verksamheten och dataskyddsombudet i 
dataskyddsfrågor. 

Enligt riktlinjerna för dataskyddsorganisation ska nämnder som har 
diversifierade verksamhetsområden utse en dataskyddssamordnare för varje 
verksamhetsområde. Kommunledningskontorets verksamhetschefer har därför 
fått lämna förslag till dataskyddssamordnare för den egna verksamheten.  

Förvaltningen har gjort bedömningen att det inte behövs utses 
dataskyddskoordinatorer inom kommunstyrelsen verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 281 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 
Förslag till dataskyddsorganisation, daterad 2021-11-01 
Bilaga 1: Exempel på dataskyddsorganisation  
Bilaga 2: Rollbeskrivning och vägledning vid upprättande av 
dataskyddsorganisation   
Bilaga 3: Dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som framgår av 
artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Följande tjänstepersoner utses till 
dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen:  

• Jonathan Olsson för nämndadministration och upphandling 

• Josefin Viktor för personalavdelningen 

• Eva Lostedt för ekonomienheten 

• Kristina Prahl för utvecklingsavdelningen 

• Cecilia Levander Kangas för digitaliserings- och IT-enheten 

• Niklas Schörling för beredskap och säkerhet samt vaktmästeri 
och reception. 

• Mikael Johansson för räddningstjänst   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga utsedda dataskyddssamordnare 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA) 
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Dnr 417-2021 

§ 303 Centralisering av upphandling av ramavtal för 
bemanningstjänster till kommunledningskontorets HR-
avdelnings bemanningsenhet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Upphandling av ramavtal gällande bemanningstjänster skall framöver 
hanteras av kommunledningskontorets HR-avdelnings 
bemanningsenhet.  

2. Tilldelningsbeslut och avtal gällande bemanningstjänster skall tecknas 
av enhetschefen för bemanningsenheten, HR-chefen eller 
kommunchefen beroende på bedömt värde av avtalet, inklusive ev 
förlängningsklausuler. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid genomförandet av intern kontroll uppdagades det att det inom Sektor vård 
och omsorg använts leverantörer av bemanningstjänster efter s k otillåten 
direktupphandling. Utöver att detta strider mot lagstiftning och kommunens 
egna bestämmelser, försätter det kommunen i en risk att få kostnader för 
upphandlingsskadeavgift eller skadestånd. 

Externa bemanningstjänster har använts vid behov bl a för kategorierna 
sjuksköterska, fysioterapeut, socialsekreterare, ekonom, assistent, IT-tekniker 
och receptionist. Skälet är antingen att arbetsmarknaden är sådan att personal 
är svårrekryterad, eller att ett behov behöver lösas på kort sikt, och sedvanlig 
rekrytering därför inte är möjlig. 

Det finns av Adda (f d SKL Kommentus) och Skånes Kommuner upphandlade 
ramavtal för bemanningstjänster för vissa, men inte i alla, personalkategorier. I 
de fall de ramavtalsleverantörerna inte kan leverera i enlighet med ramavtal, 
eller om det inte finns ramavtal för den aktuella personalkategorin, föreslås att 
upphandlingen centraliseras till kommunledningskontorets HR-avdelnings 
bemanningsenhet. Denna kan få stöd från kommunens 
upphandlingssamordnare. 

För upphandling av ramavtal för bemanningstjänster, gäller samma 
beloppsgränser som för annan upphandling. Tilldelningsbeslut och avtal 
tecknas av enhetschefen för bemanningsenheten, HR-chefen eller 
kommunchefen beroende på bedömt värde av avtalet, inklusive ev 
förlängningsklausuler. 

Avrop från avtalen sker sedan i vardagen från de chefer som har behov som 
behöver lösas med externa bemanningstjänster. Avrop utan föreliggande 
centralt ramavtal eller utan föregående korrekt förenklad eller direktupphandling 
får självklart inte ske. Resp chef har att säkerställa med bemanningsenheten att 
avtal finns före avrop. 
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Av kommunstyrelsens reglemente, § 8, framgår att denna ansvarar för 
personalfrågor i kommunen. Då extern bemanning är ett, vid särskilda 
förhållanden, alternativt sätt att hantera personalbehov, är det naturligt att 
ansvaret för dessa avtal ligger hos HR-avdelningen, med dess kännedom om 
arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmarknadsfrågor i stort. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Upphandling av ramavtal gällande bemanningstjänster 
skall framöver hanteras av kommunledningskontorets HR-avdelnings 
bemanningsenhet. 2) Tilldelningsbeslut och avtal gällande bemanningstjänster 
skall tecknas av enhetschefen för bemanningsenheten, HR-chefen eller 
kommunchefen beroende på bedömt värde av avtalet, inklusive ev 
förlängningsklausuler. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, CHM, LEMN, BAPN) 
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Dnr KS 203-2021 

§ 304 Riktlinjer för att motverka mutor, korruption och 
andra otillbörliga förmåner 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas Riktlinjer för 
att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga förmåner, daterat 6 
december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

För närvarande genomförs en allmän översyn av de styrdokument som berör 
anställda i Svalöv kommun då en chef- och medarbetarpolicy håller på att 
arbetas fram. I samband med denna översyn noterades att ett delyrkande i en 
bifallen motion ifrån vänsterpartiet ännu inte verkställts. 

”Policy för att motverka mutor, korruption och andra tillbörliga förmåner” syftar 
till att stärka och tydliggöra kommunens ställningstagande samt verkställa den 
bifallna motionen, avseende punkt 4. Policyn kommer under årets sista 
månader behandlats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Aktuella riktlinjer avses komplettera policyn för att underlätta efterlevnad av 
denna. Riktlinjerna ämnas även antas i Svalövs kommunkoncern. 

Personalutskottet föreslog 2021-11-09, § 39, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Riktlinjer för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga 
förmåner, daterat 1 november 2021, antas. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av nämndsekreterare/jurist Sara 
Rävås. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 276 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 282 
Personalutskottets protokoll 2021-11-09, § 39 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01 
Förslag till riktlinjer, daterade 2021-11-01 
Reviderat förslag till policy, daterat 2021-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), 
Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD) och Ingrid Ekström (SD): 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas Riktlinjer för att motverka 
mutor, korruption och andra otillbörliga förmåner, daterat 6 december 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef  
Enhetschef kansli  
Nämndsekreterare (SARA) 
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Dnr KS 36-2019 

§ 305 Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer mot hot 
och våld 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer mot hot och våld, daterade den 2 november 2021, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har uppdragits av kommunstyrelsen att presentera avsnitten i 
kommande chef – och medarbetarpolicy efterhand som de tas fram (KS § 
291/2020). 

I enlighet med detta beslut presenterade förvaltningen förslag till riktlinjer mot 
hot och våld (KSPU § 17/2021). Förslaget remitterades till den centrala 
samverkansgruppen, kommunens säkerhetsfunktion och kommunikations-
enheten och återkommer nu till personalutskottet med förslaget att riktlinjer för 
hot och våld enligt bilaga 1 antas. 

Personalutskottet föreslog 2021-11-09, § 40, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Riktlinjer mot hot och våld, daterade den 2 november 2021, antas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-11-09, § 40 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 (En bilaga) 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 (En bilaga) 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 291 
Personalutskottets protokoll 2019-06-01, § 17 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 55 
Personalpolicy, beslutad av kommunfullmäktige 2004-04-26, § 79  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Riktlinjer mot 
hot och våld, daterade den 2 november 2021, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr KS 155-2021, KS 70-2018 

§ 306 Visselblåsarfunktion – styrdokument 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Avsnitt D, Visselblåsarfunktion, i den av kommunfullmäktige 2018-10-
29, § 151, beslutade Uppförandekoden upphävs från och med den 1 
januari 2022. 

2. Policy för visselblåsning enligt bilaga 1) till tjänsteskrivelsen antas att 
gälla från och med den 1 januari 2022.  

3. Kommunstyrelsen uppdras att inrätta kommunkoncernens 
visselblåsarfunktion i enlighet med ovan nämnd policy senast den 17 juli 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta ny lagstiftning föreslås att en policy för visselblåsarrutiner införs. 
Vidare föreslås att förvaltningen får i uppdrag att upprätta erforderliga rutiner 
samt upphandla lämpliga verktyg och tjänster för rapportering och hantering av 
ärenden. 

Personalutskottet föreslog 2021-11-09, § 38, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Avsnitt D, Visselblåsarfunktion, i den av kommunfullmäktige 2018-10-
29, § 151, beslutade Uppförandekoden upphävs från och med den 1 januari 
2022. 2) Policy för visselblåsning enligt bilaga 1) till tjänsteskrivelsen antas att 
gälla från och med den 1 januari 2022. 3) Kommunstyrelsen uppdras att inrätta 
kommunkoncernens visselblåsarfunktion i enlighet med ovan nämnd policy 
senast den 17 juli 2022. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av trygghets- och säkerhetschef 
Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-11-09, § 38 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-02 
Bilaga: Policy för visselblåsning daterad 2021-11-02 
Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden. 
Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) 
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
Lag (2021:921) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 
Kommunfullmäktiges protokoll § 151/2018 
Uppförandekod mellan förtroendevalda och tjänstepersoner  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Avsnitt D, 
Visselblåsarfunktion, i den av kommunfullmäktige 2018-10-29, § 151, beslutade 
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Uppförandekoden upphävs från och med den 1 januari 2022. 2) Policy för 
visselblåsning enligt bilaga 1) till tjänsteskrivelsen antas att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 3) Kommunstyrelsen uppdras att inrätta 
kommunkoncernens visselblåsarfunktion i enlighet med ovan nämnd policy 
senast den 17 juli 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef  
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchef 
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Dnr KS 294-2021 

§ 307 Analys kopplad till NIS-direktivet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Analysen avseende NIS-direktivet fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

I Sverige ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster identifiera ifall man, enligt 
fastställda kriterier, omfattas av NIS-lagstiftning. I sådant fall ska anmälan göras 
till tillsynsmyndighet samt etablera incidentrapporteringskonto hos MSB. 

Direktivet syftar till at uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och 
informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. 
 
Arbetsutskottet föreslog 2021-11-16, § 97, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Analysen avseende NIS-direktivet fastställs. 
 
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av trygghets- och säkerhetschef 
Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03 
Analys, NIS-direktivet 
Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster 
Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster 
MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster 
Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster enligt NIS-regleringen (MSB 2018-11619) 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Analysen avseende NIS-direktivet fastställs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Trygghets- & säkerhetschef 
Administrativ chef 
Dataskyddsombud 
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Dnr 435-2021 

§ 308 Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025 
remitteras till samtliga nämnder, Svalövs Kommunservice AB, Svalövs 
vårdcentral samt familjecentralen Guldkornet. Remissvar ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2021-08-30, § 194 (Dnr 47-2021), ett 
folkhälsoprogram för år 2022 – 2025. Av programmet framgår bl a följande: 
”Folkhälsoprogrammet ska brytas ner i en kommunövergripande handlingsplan 
med aktiviteter, där det framgår vilken nämnd som ansvarar för genomförande 
av respektive aktivitet. Kommunstyrelsen ansvarar årligen för att göra en 
sammanställning av nämndernas och bolagens folkhälsoarbete med analys av 
resultat och befintliga indikatorer samt att rapportera denna till fullmäktige.” 

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

Folkhälsoprogrammet konkretiserar genom en handlingsplan som innehåller 
övergripande aktiviteter. Eftersom folkhälsoarbetet berör kommunens samtliga 
verksamheter föreslås att handlingsplanen går ut på remiss till samtliga 
nämnder, kommunservice AB, Svalövs vårdcentral samt familjecentralen 
Guldkornet. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 
januari 2022. Handlingsplanen planeras därefter att tas upp för beslut vid 
kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson, 
utvecklingstrateg Kristina Prahl och folkhälsosamordnare Mikael Lindberg. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 194 
Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022 – 2025  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-24 med bilagan Förslag till 
Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa 2022-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh 
(C) och Angelie Fröjd (M): 1) Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa för 
åren 2022-2025 remitteras till samtliga nämnder, Svalövs Kommunservice AB, 
Svalövs vårdcentral samt familjecentralen Guldkornet. Remissvar ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Sektorchefer 
Nämndsekreterare  
Samtliga nämnder 
Svalövs Kommunservice AB 
Svalövs vårdcentral 
Familjecentralen Guldkornet 
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Dnr KS 402-2021 

§ 309 Riskanalys 2021 enligt Lagen om skydd mot 
olyckor 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Svalövs kommuns riskanalys 2021 enligt Lagen om skydd mot olyckor 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstens 
verksamhet. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt 
de risker som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 
Riskanalysen utgör underlag till handlingsprogrammet som kommer att tas fram 
och antas under våren 2022. Riskanalysen kommer att förnyas inför varje ny 
uppdatering av kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-11-09, § 98, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Svalövs kommuns riskanalys 2021 enligt Lagen om skydd mot 
olyckor antas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom och 
krisberedskapssamordnare Carolina Osvalder. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-11-09, § 98 
Svalövs kommuns riskanalys 2021 enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs kommuns riskanalys 2021 enligt Lagen om 
skydd mot olyckor antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Räddningschef 
Krisberedskapssamordnare 
Administrativ chef 
Trygghets- & säkerhetschef 
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Dnr 272-2021 

§ 310 Remiss om stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga, S2021/07176 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge yttrande över 
promemorian för Svalövs kommuns räkning. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september 2021 remitterade Socialdepartementet betänkandet En 
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69 (dnr 
S2021/05920). I betänkandet föreslogs bl.a. att det skulle införas särskilda 
regler om sjukersättning för personer som har fyllt 60 år samt att ett nytt 
arbetsmarknadsbegrepp skulle införas för sjukersättning och 
aktivitetsersättning. I den nu remitterade promemorian föreslås att dessa två 
förslag genomförs vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits i betänkandet. 
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast 2021-12-22. 
Svalövs kommun har, som en av 29 kommuner, bjudits in att lämna synpunkter 
på förslaget. 

Av förslaget, punkt 5.2.6, framgår att departementet gör följande bedömning var 
gäller konsekvenser för kommunerna: ”På motsvarande sätt som angränsade 
ersättningssystems utgifter som t.ex. sjukpenning beräknas minska när antalet 
nybeviljade aktivitets- och sjukersättningar ökar, beräknas även 
kommunsektorns utgifter för ekonomiskt bistånd minska. Det konstateras att 
utredningen bedömer att utgifterna enligt utredningens grundscenario minskar 
med motsvarande cirka 5 procent av de minskade försäkringsutgifterna för 
aktivitets- och sjukersättning. Vid den tidpunkt förslagen om särskilda regler för 
äldre inneburit att utgifterna för aktivitets- och sjukersättning ökat med 1 100 
miljoner kronor innebär detta således att kommunernas utgifter för ekonomiskt 
bistånd beräknas minska med 55 miljoner kronor.” 

Beslutsunderlag 

Remiss från Socialdepartementet, daterad 2021-10-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge 
yttrande över promemorian för Svalövs kommuns räkning. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialdepartementet (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, HAAD, KAPL) 
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Dnr 246-2019 

§ 311 Kostnadsfri vaccination för anställda i Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Samtliga anställda i Svalövs kommun erbjuds årligen kostnadsfri 
influensavaccination som en skattefri förmån, från december 2021 och 
tillsvidare. 

2. För personal där vaccination mot Hepatit B är motiverat av tjänsten 
enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska erbjuds detta kostnadsfritt som 
en skattefri förmån, från december 2021 och tillsvidare. 

3. Kostnaden för de anställdas vaccinationer finansieras av 
kommunstyrelsens centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en hälsofrämjande och förebyggande åtgärd beslutade kommunstyrelsen 
2019 och 2020 om kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa och Hepatit B 
för anställda i Svalövs kommun (2019-08-12, § 155 samt 2020-11-16, § 289). 

Erbjudandet om influensavaccination har nyttjats av ca 40 medarbetare årligen 
sedan kommunstyrelsens beslut, främst anställda inom vården, skolan och 
barnomsorgen. 

Ett flertal medarbetare har ansökt om vaccination mot Hepatit B, men då ingen 
av de som ansökt har uppfyllt kriterierna för den typen av vaccination, att det 
ska kunna motiveras av anställningen, har dessa inte kunnat beviljas. 

Genom att erbjuda kostnadsfri vaccination mot influensan torde smittorisken för 
elever och brukare minska, samtidigt som de anställdas risk att drabbas av 
influensa och därav följande sjukskrivningar minskar. 

Även det hälsofrämjande arbetet stärks ytterligare genom att erbjuda 
kostnadsfria vaccinationer till de anställda, vilket i sin tur bidrar till en ökad 
frisknärvaro. 

Förvaltningen föreslår därför att erbjudandet om kostnadsfri vaccination gäller 
tillsvidare då säsongsinfluensan återkommer varje år. 

Kostnaden för de anställdas vaccinationer föreslås belasta kommunstyrelsens 
centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-22 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 289 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 155 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Ingrid Ekström (SD), Anneli Persson (S), 
Anna Berg von Linde (M) och Marie Irbladh (C): 1) Samtliga anställda i Svalövs 
kommun erbjuds årligen kostnadsfri influensavaccination som en skattefri 
förmån, från december 2021 och tillsvidare. 2) För personal där vaccination mot 
Hepatit B är motiverat av tjänsten enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska 
erbjuds detta kostnadsfritt som en skattefri förmån, från december 2021 och 
tillsvidare. 3) Kostnaden för de anställdas vaccinationer finansieras av 
kommunstyrelsens centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
HR-chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
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Dnr KS 434-2021, BIN 741-2021 

§ 312 Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i 
Svalövs kommun, 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

2. Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras 
när Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen 
fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen och 
beslutas i kommunfullmäktige. I förslag för 2022 har formuleringar främst 
anpassats utifrån nytt verksamhetssystem och för att förtydliga delar av 
regelverket. Därutöver har enstaka tillägg också gjorts i förtydligande syfte. 
Tillägg och omformuleringar innebär ingen förändring av regelverket jämfört 
med motsvarande regelverk för 2021.  

Regelverket föreslås beslutas i två delar; dels föreslås revideringen av 
regelverket att fastställas att gälla från och med 2022-01-01, dels föreslås 
uppgifter om avgiftsbelopp läggas till regelverket när Skolverket meddelat 
beslut gällande maxtaxa.  

Bildningsnämnden föreslog 2021-11-16, § 127, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler och avgifter för kommunala 
förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 2022-
01-01. 2) Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras när 
Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen fastställs att 
gälla fr.o.m. 2022-01-01. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utbildningschef Hans Dahlquist. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2021-11-16, § 127 
Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 
2022 
Regler, taxor och e-tjänster för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1) Regler och avgifter för kommunala förskolor och 
fritidshem i Svalövs kommun 2022 fastställs att gälla fr.o.m. 2022-01-01. 2) 
Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för kommunala 
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förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2022 uppdateras när Skolverket 
meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen fastställs att gälla fr.o.m. 
2022-01-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, EABP, RSWF)  
 
Ajournering 16.50 – 17.00 
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Dnr KS 419-2021, SBN 822-2021 

§ 313 Yttrande över remiss angående Länsstyrelsens i 
Skåne län förslag till revidering av Naturvårdsplan 
för Skåne 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Yttrande, daterat den 8 november 2021, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har mottagit Länsstyrelsen Skånes remiss gällande förslag på 
en gemensam Naturvårdsplan för Skåne. 

Länsstyrelsen har beslutat att revidera naturvårdsprogrammen för Kristianstad 
län (1996) och Malmöhus län (1997) till en gemensam naturvårdsplan för Skåne 
för att tillhandahålla ett aktuellt planeringsunderlag för framför allt kommunerna i 
länet. Naturvårdsplanen blir också ett underlag för naturvårdsplanering i 
allmänhet och som en kunskapsbas för Skånes mest värdefulla naturområden. 
Det är också en viktig del i länsstyrelsens arbete med en stärkt grön 
infrastruktur. Naturvårdsplanen för Skåne 2021 avser endast områden av 
betydelse för den biologiska mångfalden och inte övriga landskapsvärden eller 
rekreativa värden som ingick i de båda äldre naturvårdsprogrammen. Eftersom 
det är en revidering utgår förslaget från det befintliga materialet från 1996 och 
1997. Sammanställningen bygger också på tillgängligt publicerat material, bland 
annat kommunernas antagna naturvårdsplaner eller naturvårdsprogram. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-27, § 205, om att uppdra 
förvaltningen att begära anstånd med att lämna in yttrande. Länsstyrelsen har 
beviljat anstånd till och med den 10 december. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-11-17, § 218, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Yttrande, daterat den 8 november 2021, godkänns. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 218 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 
Yttrande, daterat 2021-11-08 
Missivbrev, Remiss revidering av Skånes naturvårdsplan 
Remiss, Karta och beskrivning av värdefulla naturområden i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Yttrande, daterat den 8 
november 2021, godkänns. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN, CLG, SARA) 
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Dnr KS 437-2021, SBN 763-2021 

§ 314 Yttrande över Regional infrastrukturplan för 
Skåne 2022-2033 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande godkänns och översänds till 
Region Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne har skickat ut remissversionen av Regionala infrastrukturplanen 
för Skåne 2022-2033. Remissperioden gäller från 2021-09-23 till 2022-01-09 
och planen fastställs av Regionfullmäktige under vår/sommar 2022. Ärendet 
kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06. 

Den preliminära ramen är 5 050 miljoner kronor. Den slutgiltiga ekonomiska 
ramen fastställs när regeringen fastställer den nationella planen under 
sommaren 2022. Den regionala transportinfrastrukturplanen ska visa Skånes 
samlade infrastrukturåtgärder samt hur dessa bidrar till att nå de 
transportpolitiska målen och klimatmålen. Framtagande av planen har skett i 
dialog med samtliga av Skånes kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen. 

Förvaltningens yttrande utgår ifrån Familjen Helsingborgs prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-11-17, § 226, följande beslut: 1) 
Förvaltningens yttrande, daterat den 11 november 2021, antas som nämndens 
eget efter förvaltningen arbetat in följande i texten: Vid sidan om ambitionen i 
transportinfrastrukturplanen att värna social hållbarhet och miljön bör de 
positiva möjligheter som finns för bevarandet av jordbruksmark med en 
välplanerad transportinfrastruktur framgå. Även kopplingen till miljöbalken i 
denna aspekt bör läggas till. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande godkänns och översänds till Region 
Skåne. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av trafikplanerare Matilda 
Sandqvist. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 226 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-29 
Yttrande, daterad 2021-11-17 
Remissversionen av den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 
2022–2033, tillgänglig via: 
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3a589869b2
114123b1ba28bcf3897062 

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3a589869b2114123b1ba28bcf3897062
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=3a589869b2114123b1ba28bcf3897062
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Samhällsbyggnadsnämndens yttrande godkänns och 
översänds till Region Skåne. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Region Skåne (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MAST, SARA) 
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Dnr KS 399-2020, SBN 818-2020 

§ 315 Yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 - 
Granskningshandling 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande, daterat 3 november 2021, godkänns.  

Reservation 

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för 
Skåne. Samrådsperioden för samrådshandlingen av Regionplan för Skåne 
2022–2040 pågick 1 december 2020 – 30 april 2021. Region Skåne har arbetat 
fram ett reviderat förslag, som skickats ut på granskning till Svalövs kommun. 
Granskningsperioden pågår mellan 23 september 2021 – 31 december 2021. 
Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 6 
december 2021. 

Efter en ändring i Plan- och bygglagen (PBL) 7 kap om regional planering 2019 
har Region Skåne ansvar för att ta fram en regionplan. Planen ska vara 
vägledande för beslut i den efterföljande kommunala planeringen och bland 
annat ange grunddragen för användning av mark- och vattenområden, verka för 
insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan 
tillgodoses samt verka för insatser som kan bidra till att minska länets 
klimatpåverkan och dess effekter. 

Målbilden är att Regionplanen ska vara ett verktyg för att stärka Skånes 
utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en 
gemensam grund som underlättar samordning av fysiska strukturer över 
kommungränserna.  

Regionplanen består av sex övergripande planeringsstrategier och en 
strukturkarta. Strategierna konkretiseras i tematiska fördjupningar med 
Planeringsprinciper för efterföljande planering. Regionplanen har år 2040 som 
målår med utblick mot år 2050. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-11-17, § 227, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Yttrande, daterat 3 november 2021, godkänns. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av planarkitekt Nellie Stenvall. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 227 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-03 
Yttrande, daterat 2021-11-03  
Granskningshandlingar, tillgängliga: 
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d
14fa2a62857dd20f3ef73 

https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3febe1d14fa2a62857dd20f3ef73
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): 1) 
Yttrande, daterat 3 november 2021, godkänns. 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Nedanstående 
stycke i yttrandet tas bort: ”Dock anser Svalövs kommun fortsatt att 
Europaspåret bör illustreras i kartorna som en alternativ fast förbindelse över 
Öresund, samt att Landskrona bör pekas ut som strategisk godsnod på 
Strukturkartan. Speciellt då Regionplanen ska ta sikte mot år 2040.” Faller 
yrkandet väljer vi att inte delta i dagens beslut. 

Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): I övrigt bifall till föreliggande förslag till 
yttrande.  

Stefan Pettersson (M), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): Avslag på 
Jan Zielinskis m fl yrkande. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S) deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Krister Olsson (S): ”Genom att skapa 
enighet i en så stor strukturell fråga som diskuterats och förankrats bland en 
majoritet oavsett politisk härkomst med att enade gå fram med ett förslag om en 
HH linje, är en styrka för Skåne, regionen och landet.  

Att nu så split tillsammans med Landskrona om ett projekt som endast ett fåtal 
politiska partier agerar utifrån kan få oanade konsekvenser.” 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Region Skåne (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, NESL, SARA) 
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Dnr 439-2021 

§ 316 Införande av ”Skottlandsmodellen” i Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att utifrån Skottlandsmodellen ta fram en egen 
version av ovan nämnda modell som kan införas i Svalövs kommun 
med början under 2022. 

2. Uppdraget enligt ovan skall redovisas för kommunstyrelsen senast i 
samband med styrelsens ordinarie sammanträde i mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2000-talet har forskning kring Skottlandsmodellen, GIRFEC (Getting it 
right for every child), bedrivits utifrån barnets behov i centrum med 
framgångsrika resultat.  

De senaste åren har flera rapporter kring bland annat ökad psykisk ohälsa och 
större skillnader i levnadsvillkor för barn och unga kommit från bland annat 
BRIS. Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk 
lag. Under 2020 gavs ett uppdrag från kommunchef till social sektor, sektor 
utbildning samt sektor vård och omsorg kring att fördjupa samarbetet kring barn 
och unga i behov av samordnade insatser. 

Den 9 februari 2021 var förvaltningens utredning kring förutsättningar att 
implementera Skottlandsmodellen klar. Den visade på att det på många sätt 
fanns goda förutsättningar för att implementera delar av Skottlandsmodellen i 
Svalöv, men att det också fanns utmaningar. En del av dessa utmaningar som 
beskrivs i utredningen handlar om den stora struktur- och kulturförändringen 
som behöver göras innan metoden kan införas. 

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur 
Skottlandsmodellen skulle kunna tillämpas i Svalöv. Detta förslag skall 
redovisas på kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i mars 2022. 

Om förslaget vinner kommunstyrelsens gillande rekommenderas att förslaget 
remitteras till berörda aktörer för att därefter kunna fastställas i augusti 2022 av 
kommunfullmäktige. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf utvecklingschef Hanna 
Åstrand. 

Beslutsunderlag 

Utredning kring förutsättningar att implementera Skottlandsmodellen i Svalövs 
kommun, Nina Lanje, daterad 2021-02-09 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Annelie Johnsson (C), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), 
Angelie Fröjd (M), Ida Andersson (C) och Anneli Persson (S): 1) Förvaltningen 
uppdras att utifrån Skottlandsmodellen ta fram en egen version av ovan 
nämnda modell som kan införas i Svalövs kommun med början under 2022. 2)  
Uppdraget enligt ovan skall redovisas för kommunstyrelsen senast i samband 
med styrelsens ordinarie sammanträde i mars 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
Vård- och omsorgschef 
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Dnr KS 386-2020 

§ 317 Deltagande på distans vid 
fullmäktigesammanträden - utvärdering 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 
 

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. 

Beslutsunderlag  

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  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr KS 69-2021 

§ 318 Motion, Demokratiberedning i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

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. 

Beslutsunderlag 

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 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 149-2021 

§ 319 Motion, Återinför Ekonomiberedning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

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. 

Beslutsunderlag 

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 

  
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(52) 
Sammanträdesdatum 

2021-12-06 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 326-2021, SBN 739-2021 

§ 320 Motion, Sport- och friluftsområde  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bordläggs. 

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. 

Beslutsunderlag 

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 

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 414-2020 

§ 321 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2021-11-01 – 11-22 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
12-06 
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Dnr KS 440-2020 

§ 322 Yttrande gällande linje 230 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar yttrande gällande linje 230 enligt 
förslagsskrivelse daterad den 6 december 2021 som sitt eget. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Söderåsbanan tas i drift i december 2021 kommer viss 
tågparallell busstrafik att dras in utifrån § 2 i medfinansieringsavtalet gällande 
åtgärdspaket för persontrafik på Söderåsbanan och Lommabanan. Det är ingen 
tvingande skrivelse, utan i avtalet står det att utgångspunkten skall vara att inte 
bedriva tågparallell busstrafik med mindre än 50 % täckningsgrad. 

Kommunstyrelsens ordförande tog hösten 2020 kontakt med 
kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M) för att påtala de problem 
som kommer att uppstå för de småorter som ligger på mer än fem kilometers 
avstånd från våra tågstationer. Det svaret som gavs då vara att det inte skulle 
vara något större problem utan skulle kunna lösas med en helt ny satsning på 
landsbygden kallat ”Flextur”. 

Dock kan det konstateras att efter kontroll med Skånetrafiken att linje 230 inte 
kommer att trafikera linjen under helger samt att det inte kommer att finnas 
någon anropsstyrd trafik (närtrafik) som komplement.  

Det föranleder att kommunstyrelsen i Svalövs kommun behöver göra en 
framställan till kollektivtrafiknämnden för att få till stånd en skyndsam förändring 
så att en anropsstyrd trafik på linje 230 inom Svalövs kommun möjliggörs. 

Svalövs kommun uppmanar kollektivtrafiknämnden att skyndsamt möjliggöra 
anropstyrd trafik längs linje 230 sträckning inom Svalövs kommun och då främst 
på helger. Detta för att möjliggöra fortsatt goda villkor för att leva på 
landsbygden samt för att fortsatt medverka till ett hållbart resande.  

Begäran från kommunstyrelsen i Svalövs kommun ligger, enligt vårt tycke, helt i 
linje med vad som står på Skånetrafikens hemsida avseende ”Hållbart resande 
– Vi sparar ingen möda när det gäller miljön”. 

Beslutsunderlag 

Medfinansieringsavtal – Åtgärdspaket för persontrafik på Söderåsbanan och 
Lommabanan 
Förslagsskrivelse daterad den 6 december 2021 
Mail mellan Carina Zachau (M), ordförande i Kollektivtrafiknämnden och Teddy 
Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (S), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), 
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): 1) Kommunstyrelsen antar yttrande 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

gällande linje 230 enligt förslagsskrivelse daterad den 6 december 2021 som 
sitt eget. 

Beslutsgång 

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

 
Expediering: 
Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne (inkl yttrande) 
Ordförande Carina Zachau 
Kommunchef  
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Bildningsnämnden 


