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Sammanträdesdatum

2022-01-17

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 17.25

Beslutande

Ida Andersson (C)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Jan Zielinski (S), andre vice ordf
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf
Hans Lindström (SD), tjg ers för Ingrid Ekström (SD), §§ 1 – 2 a)
Ingrid Ekström (SD) §§ 2 b) - 25
Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Jenny Ulfvin (SD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Èmilie Lundgren (S)
Torbjörn Ekelund (L)
Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Annelie Johnsson (C)
Hans Lindström (SD), §§ 2 b) - 25
Niklas Bohn (S)
Agneta Sörensson (M)
Eva Inhammar (C)
Anette Hallberg (S)
Frank Urban Johansson (KD)
Krister Olsson (S)
Martin Gustafsson (L), §§ 1 - 11
Anna Berg von Linde (M)
Charlotta Eldh (MP) (ins ers), §§ 1 - 9

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 1 - 5
Cecilia Hagström, HR-chef, §§ 1 - 10
Hanna Åstrand, tf utvecklingschef, §§ 1 - 11
Michael Wide, IT- och digitaliseringschef, §§ 1 - 2
Hans Dahlquist, utbildningschef, §§ 1 – 2 b)
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, §§ 1
–5
Louise Linde, enhetschef kansli, §§ 1 - 10
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör
Camilla Kindahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 1 – 2 b)
Birgitta Petrusson, upphandlingsansvarig, §§ 1 – 6
Emilie Lyrefors, nämndadministratör, § 9
Balthazar Mandahl Forsberg, miljöstrateg, § 11
Matilda Sandqvist, trafikplanerare, § 12 - 13
Rickard Wendel, Affärs- och försäljningsansvarig segment kommun,
Skånetrafiken, §§ 1) – 2 a)

Justerare
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Stefan Pettersson (M)
2022-01-20, kl 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 1 - 25

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
Stefan Pettersson (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01-17

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson

Justerare
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Dnr -

§2

Information

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningen uppdras ta fram underlag för beredning resp. beslut vid
kommunstyrelsens resp. kommunfullmäktiges sammanträden i mars
månad 2022 gällande Skånetrafikens erbjudanden gällande Ungdomsoch Seniorbiljett (KS Dnr 12-2022).

Beslutsunderlag
a) Rickard Wendel, Affärs- och försäljningsansvarig segment kommun,
Skånetrafiken, informerar (KS Dnr 12-2022).
b) Kommunchef Stefan Larsson, socialchef och tf socialchef vård och
omsorg Cecilia M Andersson, MAS Camilla Kindahl, utbildningschef
Hans Dahlquist, samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och HR-chef
Cecilia Hagström informerar om läget vad gäller Covid-19 i
förvaltningen.
c) Preliminär befolkningsstatistik/folkmängd för oktober månad 2021 (Dnr
152-2021).
d) SKR Cirkulär 21:48, Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt
AGS-KL, Cirkulär 21:51, Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning
2022 m m, Cirkulär 21:54, Prolongering av Överenskommelse om
Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, Cirkulär 21:55, Ändringar
och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med
AkademikerAlliansen (Dnr 22-2021) samt SKR Cirkulär 22:01,
Ändringar i socialförsäkringsbalken från och med 1 januari och 1
februari 2022 (Dnr 1-2022).
e) Meddelande från styrelsen, Överenskommelse mellan SKR och
regeringen kring Säker digital kommunikation (Dnr 504-2021).
f)

Ekonomisk uppföljning januari - oktober 2021, Söderåsens Miljöförbund
(Dnr 100-2020).

g) Söderåsens miljöförbund - Budget 2022 och flerårsbudget (Dnr 982021).
h) Beslut om dataskyddssamordnare resp –koordinator från
bildningsnämnden 2021-12-07, § 138, överförmyndaren 2021-12-10,
myndighetsnämnden 2021-12-13, § 138, samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-15, § 242, vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16, § 122
samt socialnämnden 2021-12-16, § 149 (Dnr 356-2021).

Justerare
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i)

F d ordföranden för Styrelsen för BT Kemi efterbehandling Agneta
Sörensson informerar om styrelsens beslut 2021-12-15, § 46 Slutrapport Etapp 2 (Dnr 167-2020).

j)

Granskningsrapport IT och Informationssäkerhet (Dnr 451-2021).

k) Missiv, remiss, samt rapport, Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. TRV2021/79143, ärendenummer
I2021/02884 (Dnr 461-2021).
l)

Intern kontrollplan 2022 för Överförmyndaren (Dnr 296-2021).

m) IT- och digitaliseringschef Michael Wide informerar om förändringar
gällande Lokaltidningen och behovet av ny digital kanal för information
till allmänheten.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§3

Protokoll

Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-14
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott, 2021-12-21
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB den 22 september
2021
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB den 27 oktober 2021
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB den 17 november
2021
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB den 22 september
2021
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB den 17 november
2021
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB den 15 december
2021
FINSAM:s protokoll styrelsemöte 2021-11-26
Sydvatten AB:s protokoll, konstituerande sammanträde, 2021-11-11
Sydvatten AB:s protokoll, 2021-12-08
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 497-2021

§4

Avsägelser och val

Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 245-2021

§5

Extra ekonomisk redovisning - Vård- och
omsorgsnämnden

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.

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

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

Justerare
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Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2021-10-28, § 91, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning/prognos september 2021 för vårdoch omsorgsnämnden godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-11-15, § 245 , följande beslut: Redovisningen
godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-11-18, § 104, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos oktober 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-12-06, § 296 , följande beslut: Redovisningen
godkänns.
För perioden januari - november redovisar vård- och omsorgsnämnden totalt ett
negativt resultat med -7 541 tkr vilket är en försämring med 467 tkr jämfört med
föregående resultat per 31 oktober. Trots resultatförsämringen inom vård och
omsorg prognostiseras positiv kostnadsutveckling på grund av en förbättrad
prognos inom LSS och fortsatt positiv utveckling av personalkostnader. Därmed
lämnar vård- och omsorgsnämnden en helårsprognos på -7 840 tkr, alltså en
förbättrad prognos med 800 tkr. Förbättringen motsvarar 800 tkr enligt
kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2021, avseende kompensation
för volymökning inom LSS.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-12-16, § 116, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos november 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf socialchef vård och omsorg
Cecilia M Andersson.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Stefan Pettersson
(M), Jenny Ulfvin (SD), Ingrid Ekström (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1)
Redovisningen godkänns.

Justerare
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Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Redovisningen noteras.
I ärendet yttrar sig vidare Anneli Persson (S) och Émilie Lundgren (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Marie Irbladhs m fl yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, CCAN, JRKH, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 89-2018

§6

Riktlinjer för direktupphandling

Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande reviderade Riktlinjer för direktupphandling antas att gälla
fr o m 2022-02-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 264, följande beslut: Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer för
Inköps- och upphandlingspolicyn.
Kommunfullmäktige fattade 2020-12-20, § 297, följande beslut: Föreliggande
förslag till inköps- och upphandlingspolicy antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2021-12-21, § 115, följande beslut: 1)
Informationen noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av upphandlingssamordnare Birgitta
Petrusson.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till Riktlinjer för direktupphandling
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14, § 115
Förslag till Riktlinjer för direktupphandling
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20, § 297
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 274
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 248
Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-11, § 264
Riktlinjer för inköps- och upphandlingspolicy

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn
Ekelund (L): 1) Föreliggande reviderade Riktlinjer för direktupphandling antas
att gälla fr o m 2022-02-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Upphanslingssamordnare
Kommunförvaltningen (LAMN)

Justerare
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Dnr KS 19-2019

§7

Uppförandekod – revidering av metod

Kommunstyrelsens beslut
1. För att finansiera framtagandet av förslag till ny uppförandekod för
Svalövs kommun anslås 250 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till
förfogande.

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

Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet har uppdragit till förvaltningen att senast juni månad 2022
presentera förslag till kommunövergripande uppförandekod (KS PU § 16/2021).
Arbetet med framtagandet av förslag till uppförandekod var planerat att
bedrivas genom workshops i verksamheternas samtliga APT-grupper. På grund
av den smittorisk som föreligger under coronapandemin har det dock inte varit
möjligt att påbörja det planerade arbetet.
Givet det fortsatta pandemiska läget och rådande tidsförhållande föreligger
behov av att byta metod samt tillföra resurser för att arbetet med
uppförandekoden ska kunna påbörjas.
Tidigare avsedd metod är beprövad och ger en stark förankring av
uppförandekoden. Men då inte förutsättningar finns för att genomföra arbetet på
detta vis föreslås istället att 6 - 8 tvärsektoriella arbetsgrupper med
representanter från samtliga verksamheter bildas. Dessa arbetsgrupper
föreslås handledas i workshops och dialogmöten av en extern aktör.
För de förtroendevalda föreslås att två till fyra workshops genomförs, även
dessa under ledning av extern aktör.
Mot bakgrund av ovan beskrivet arbete, befintlig uppförandekod samt
riksdagens uppförandekod kommer förslag till ny uppförandekod sedan
presenteras med syfte att kunna fastställas av kommunfullmäktige i juni 2022.
Förvaltningen föreslår därmed att personalutskottet fastställer reviderat
projektdirektiv för framtagandet av förslag till gemensam uppförandekod för
Svalövs kommun i enlighet med bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse daterad
2021-05-25. Förslaget till gemensam uppförandekod ska presenteras för
personalutskottet senast under maj månad 2022.
Den resurs, i form av extern leverantör, som på grund av pandemins belastning
på förvaltningen ses nödvändig föreslås finansieras med 250 000 kronor ur
kommunstyrelsens medel till förfogande samt överskjutande del ur centrala
arbetsmiljömedel.

Justerare
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Personalutskottet föreslog 2021-12-21, § 47, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) För att finansiera framtagandet av förslag till ny uppförandekod för
Svalövs kommun anslås 250 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till
förfogande.
Utskottet fattade vidare följande beslut: 1) Reviderat projektdirektiv för
framtagandet av förslag till gemensam uppförandekod för Svalövs kommun i
enlighet med bilaga 1 till denna tjänsteskrivelse daterad den 15 december
2021, fastställs. 2) Förvaltningen uppdras att i enlighet med ovan nämnda
projektdirektiv ta fram förslag till gemensam uppförandekod för Svalövs
kommun Förslaget skall kunna presenteras för personalutskottet senast under
maj månad 2022.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 47
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-15
Personalutskottets protokoll 2021-06-01, § 16
Personalutskottets protokoll 2020-06-11, § 28
Personalutskottets protokoll 2020-01-21, § 4
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1) För att
finansiera framtagandet av förslag till ny uppförandekod för Svalövs kommun
anslås 250 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Ida Andersson (C) och Èmilie Lundgren (S):
Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande med följande motivering: ”Göra en
besparing på 250 000 kronor som skall kunna användas klokare i annan
verksamhet. Samt att avvakta med att färdigställa dokumentet tills pandemin är
över med befintlig kompetens i kommunen.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande och Jan Zielinskis m fl
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl
yrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
HR-chef
Kommunförvaltningen (EVLT, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 60-2020

§8

Bestämmelser för uppvaktningar m m - revidering

Kommunstyrelses förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Bestämmelser för uppvaktningar m m, A § 1, första stycket, får följande
nya lydelse: "Med förtroendeuppdrag av större omfattning avses
ledamotskap i kommunfullmäktige samt de större nämnderna och
styrelserna (kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd,
bildningsnämnd, vård-och omsorgsnämnd, myndighetsnämnd samt
socialnämnd eller motsvarande tidigare nämnder eller uppdrag som
revisor) samt kommunens helägda bolag”.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av genomförd organisationsförändring föreslås bestämmelserna
för uppvaktningar m m revideras.
Arbetsutskottet föreslog 2021-12-14, § 117, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Bestämmelser för uppvaktningar m
m, A § 1, första stycket, får följande nya lydelse: "Med förtroendeuppdrag av
större omfattning avses ledamotskap i kommunfullmäktige samt de större
nämnderna och styrelserna (kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd,
bildningsnämnd, vård-och omsorgsnämnd, myndighetsnämnd samt
socialnämnd eller motsvarande tidigare nämnder eller uppdrag som revisor)
samt kommunens helägda bolag”.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-14, § 117
Förslagsskrivelse, daterad 2021-11-16
Bestämmelser för uppvaktningar m m
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 50

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Bestämmelser
för uppvaktningar m m, A § 1, första stycket, får följande nya lydelse: "Med
förtroendeuppdrag av större omfattning avses ledamotskap i
kommunfullmäktige samt de större nämnderna och styrelserna
(kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd, bildningsnämnd, vård-och
omsorgsnämnd, myndighetsnämnd samt socialnämnd eller motsvarande
tidigare nämnder eller uppdrag som revisor) samt kommunens helägda bolag”.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (LAMN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 395-2021

§9

Remiss av Riksarkivets förslag till författningar
gällande föreskrifter och allmänna råd om
tekniska krav samt arkivrättsliga krav för
elektroniska handlingar

Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun ställer sig positiv till Riksarkivets förslag till nya
författningar gällande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav
samt arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar och har inget att
erinra.

Sammanfattning av ärendet
Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivets
föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska
handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Remissen omfattar två
författningsförslag. Svalövs kommun har beretts möjlighet att inkomma med
svar på remissen.
Remissens omfattning gäller för föreliggande förslag till nya föreskrifter från
Riksarkivet:
-

Författningsförslag om tekniska krav vid framställande och bevarande
av elektroniska handlingar (TeK).

-

Författningsförslag om arkivrättsliga krav vid framställande och
bevarande av elektroniska handlingar (ArK).

Författningarna är tänkta att ta avstamp i de föreskrifter som redan finns men
med en ny dimension för hantering av elektroniska handlingar.
Författningarna ska reglera vilka metoder, matriel och tekniska krav som bör
användas och som är mest lämpliga vid framställande av elektroniska
handlingar med hänsyn till arkivbeständighet i synnerhet.
Arbetsutskottet föreslog 2021-12-14, §117, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Svalövs kommun ställer sig positiv till Riksarkivets förslag till nya
författningar gällande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt
arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar och har inget att erinra.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde
och nämndadministratör Emilie Lyrefors.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-12-14, § 113
Förslag till remissvar, daterat 2021-12-07
Remiss avseende Riksarkivets förslag till författningar, inkommen 2021-10-01

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs kommun ställer sig positiv till Riksarkivets
förslag till nya författningar gällande föreskrifter och allmänna råd om tekniska
krav samt arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar och har inget att erinra.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Riksarkivet (inkl yttrande)
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 507-2021

§ 10 Revisionsrapport - Förstudie om kommunens
arbete för att motverka hot och våld
Kommunstyrelsens beslut
1. Revisorernas förstudie noteras.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Svalövs kommuns förtroendevalda revisorer har EY genomfört
en förstudie om kommunens arbete för att motverka hot och våld. Förstudien
syftar till att kartlägga om kommunen har riktlinjer och rutiner för hur man ska
agera vid uppkomna situationer och om det bedrivs ett arbete för att förebygga
hot och våld mot tjänstepersoner.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström.

Beslutsunderlag
Missiv från revisorerna, daterat 2021-12-14
Förstudie om kommunens arbete för att motverka hot och våld

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Revisorernas förstudie noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunchef
Administrativ chef
HR-chef
Trygghets- och säkerhetschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 158-2021, KS 205-2003, KS 223-2006, KS 446-2012, SBN 498-2020

§ 11 Antagande av Svalövs kommuns Energi- och
klimatplan 2022-2030 del 1
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Energi- och klimatplan Svalövs kommun 2022-2030 del 1, daterad den
30 november 2021, antas.
2. Energistrategi för Svalövs kommun, antagen av kommunfullmäktige
2009-12-21, § 150, upphävs.
3. Bestämmelser för miljö-, naturvård-, kulturmiljö- och energisatsningar,
antagna av kommunfullmäktige 2004-08-30, § 138, upphävs.
4. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs
kommuns egna verksamheter, antagna av kommunstyrelsen 2012-0813, § 131, upphävs.
5. Energi- och klimatplanen ska följas upp vartannat år med start 2023 och
uppföljningen samordnas av samhällsbyggnadsnämnden.
6. Energi- och klimatplanen ska ses över och revideras år 2026.

Reservationer
Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet, punkt 1),
till förmån för Marie Irbladhs m fl ändringsyrkande.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i
kommunen. Då kommunens gällande energistrategi antogs 2009 och är
inaktuell har en ny plan tagits fram. Syftet med planen är att strukturera
kommunens klimat- och energiarbete.
Energi- och klimatplanen remitterades av samhällsbyggnadsnämnden 2021-0428, § 89, till kommunens samtliga kommunala nämnder och bolag.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-12-15, § 251, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Energi- och klimatplan
Svalövs kommun 2022-2030 del 1, daterad den 30 november 2021, antas. 2)
Energistrategi för Svalövs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2009-1221, § 150, upphävs. 3) Bestämmelser för miljö-, naturvård-, kultur¬miljö- och
energisatsningar, antagna av kommunfullmäktige 2004-08-30, § 138, upphävs.
4) Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns
egna verksamheter, antagna av kommunstyrelsen 2012-08-13, § 131, upphävs.
5) Energi- och klimatplanen ska följas upp vartannat år med start 2023 och
uppföljningen samordnas av samhällsbyggnadsnämnden. 6) Energi- och
klimatplanen ska ses över och revideras år 2026.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg och miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 251
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-01
Energi- och klimatplan Svalövs kommun 2022-2030 del 1, daterad 2021-11-30
Redogörelse internremiss – Energi- och klimatplan Svalövs kommun 2022-2030
del 1.

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M), Marie Irbladhs (C), Aase Jönssons (KD), Teddy
Nilssons (SD) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Energi- och klimatplan Svalövs kommun 2022-2030 del 1, daterad den 30
november 2021, antas. 2) Energistrategi för Svalövs kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2009-12-21, § 150, upphävs. 3) Bestämmelser för miljö-,
naturvård-, kulturmiljö- och energisatsningar, antagna av kommunfullmäktige
2004-08-30, § 138, upphävs. 4) Strategi och handlingsplan för
energieffektivisering inom Svalövs kommuns egna verksamheter, antagna av
kommunstyrelsen 2012-08-13, § 131, upphävs. 5) Energi- och klimatplanen ska
följas upp vartannat år med start 2023 och uppföljningen samordnas av
samhällsbyggnadsnämnden. 6) Energi- och klimatplanen ska ses över och
revideras år 2026.
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Ändringsyrkande: ”Sidan 16:
Meningen "Målet om att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedel i
kommunens skolor ska minska till 1,5 kg koldioxidekvivalenterper kg livsmedel.”
strykes.”
Stefan Pettersson (M): Avslag på Marie Irbladhs m fl ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Marie Irbladhs m fl ändringsyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det
Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden,
och finner att kommunstyrelsen antar dem.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 55-2021, SBN 165-2021

§ 12 Antagande av trafikstrategi för Svalövs kommun
2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 247
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-10
Trafikstrategi Svalövs kommun 2022, daterad 2021-12-10

Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELNP, MAST, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 436-2021, SBN 433-2017

§ 13 Antagande av parkeringsriktlinjer för cykel och bil
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Parkeringsriktlinjer för cykel och bil, daterat den 24 november 2021,
antas.
2. Parkeringsriktlinjerna uppdateras vid behov av
samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 november 2021, § 224, att
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta parkeringsriktlinjer för
cykel och bil.
Efter samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i november har ett skrivfel
upptäckts och förvaltningen föreslår att justera detta skrivfel. Skrivfelet handlar
om parkeringstal gällande gemensam parkering för småhus.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-12-15, § 246, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Parkeringsriktlinjer för cykel
och bil, daterat den 24 november 2021, antas. 2) Parkeringsriktlinjerna
uppdateras vid behov av samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade vidare följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-11-17, § 224, upphävs.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av trafikplanerare Matilda Sandqvist.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 246
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-29
Parkeringsriktlinjer för cykel och bil, daterad 2021-11-24
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 224

Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Marie Irbladhs
(C) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Parkeringsriktlinjer för cykel och bil, daterat den 24 november 2021, antas. 2)
Parkeringsriktlinjerna uppdateras vid behov av samhällsbyggnadsnämnden.
I ärendet yttrade sig vidare Torbjörn Ekelund (L).

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 398-2016, SBN 589-2021

§ 14 Revidering av strategiskt lokalförsörjningsprogram
för Svalövs kommun, anstånd
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och förslag till
lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid
kommunstyrelsens sammanträde i april 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 53, följande beslut:
1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till reviderad Strategiskt
lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs kommun. 2) Projektet finansieras
med medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2021 med 200 000
kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg utses till projektledare för arbetet,
med stöd av extern konsult. 4) Ett förslag till program skall, efter genomförd
remiss till berörda nämnder, styrelser och bolag, föreligga för behandling vid
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021.
Projektet pågår men är inte ännu redo att skickas ut på remiss för att sedan gå
upp för antagande i oktober 2021. Samhällsbyggnadsnämnden behöver därför
mer tid för att uppfylla uppdraget från kommunstyrelsen.
Förslaget till kommunstyrelsen är att programmet ska föreligga för behandling
vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022. Förslaget utgår från
följande tidsplan:
Förslag till program skickas på remiss – SBN den 27 oktober
Remisstid pågår till och med 26 november
Antagande i samhällsbyggnadsnämnden – SBN den 15 december
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 177, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och
förslag till lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022.
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 251, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och förslag till
lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid kommunstyrelsens
sammanträde i januari 2022.
Framtagandet av programmet har dock försenats ytterligare, och av denna
anledning föreslås samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 251
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 177
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 53

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Pettersson (M): 1) Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och
förslag till lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid
kommunstyrelsens sammanträde i april 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 505-2021

§ 15 Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen, Söderåsens Miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Söderåsens miljöförbunds förslag till uppdaterad taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas att gälla fr o m 2022-02-01.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning (EU) 2017/265 i kraft.
Miljöförbundets livsmedelstaxa reviderades under 2019 för att anpassas till den
nya kontrollförordningen.
Under 2021 har svensk livsmedelslag och svenska förordningar anpassats efter
den nya kontrollförordningen. Ändringarna i svensk lag och förordningar innebär
en ny avgiftsmodell för Sveriges livsmedelskontroll. Bland annat har en ny
avgiftsförordning (2021:176) trätt i kraft den 1 april 2021 och ersatt den tidigare
avgiftsförordningen (2006:1166).
I stället för årliga kontrollavgifter kommer efterhandsdebitering efter utförd
kontroll bli obligatorisk. Den nya avgiftsförordningen innehåller
övergångsbestämmelser till och med utgången av 2023. Miljöförbundet kommer
under 2022 att presentera ett nytt förslag på taxa för livsmedelskontrollen där
en övergång till efterhandsdebitering införs för samtliga livsmedelsverksamheter
till 2023.
För att Söderåsens miljöförbund ska ha en giltig taxa inför 2022 och ha
möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet 2021/2022 och till
dess att en ny taxa för livsmedelskontrollen beslutats, krävs dock att nuvarande
taxebestämmelser revideras och att den nu gällande lagstiftningen förs in i
bestämmelserna. Om taxan inte uppdateras avseende laghänvisning kommer
miljöförbundets taxa delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller, och
avgiftsuttag för livsmedelskontroll kommer inte vara möjlig under 2022.
Förändringarna i taxan innebär följande:
Inledande bestämmelser uppdateras till aktuell lagstiftning och hänvisning till
upphörd lagstiftning tas bort.
Formuleringen i taxans inledande bestämmelser gällande vad som i
livsmedelslagen jämställs livsmedel uppdateras med hänvisning till
lagstiftningen istället för att i punktform redogöra för samtliga områden. Detta
medför att en uppdatering inte behöver ske i de fall fler områden förs in i
livsmedelslagen.
Begreppet annan offentlig verksamhet lyfts in i taxebestämmelserna. Annan
offentlig verksamhet omfattar bl.a. vidtagande av verkställighetsåtgärder eller
korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad så som förelägganden enligt
livsmedelslagen samt åtgärder med anledning av en anmälan om registrering.
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Revideringen innebär inte någon förändring avseende taxans storlek eller
ökade avgiftsuttag på befintliga verksamheter.

Beslutsunderlag
Protokoll från direktionen i Söderåsens miljöförbund 2021-12-14, § 90
Skrivelse från Söderåsens miljöförbund med förslag till taxa, daterad 2021-1126

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Söderåsens
miljöförbunds förslag till uppdaterad taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen antas att gälla fr o m 2022-02-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund

Justerare
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Dnr 194-2020

§ 16 Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund,
Bjuvs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade 2020-06-10, § 90, att begära
utträde ur Söderåsens miljöförbund samt, att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens
miljöförbund före den 1 juli 2020.
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö, men överklagandet
avslogs 2021-05-05 mot bakgrund av att överklagade beslutet ansågs avse det
inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och att
ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i
kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda.
Mot den bakgrunden kunde det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens
mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 §
kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige. Domen har vunnit laga
kraft.
Information i ärendet har fortlöpande lämnats till kommunstyrelsen; 2020-06-12,
2020-08-17, 2021-04-12, 2021-05-17, 2021-08-16, 2021-10-11 och 2021-11-15.
Ett förslag till ekonomisk överenskommelse har nu tagits fram för
ställningstagande av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. I det fall den
godkänns av Bjuvs kommun, kommer den att behandlas också av de övriga
fyra medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Något ställningstagande från Bjuvs kommun föreligger ännu inte.

Beslutsunderlag
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund Bjuvs kommuns utträde, signerad av kommunstyrelsens ordförande i resp
kommun
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund Slutrapport utredning Bjuvs kommuns utträde 2021-10-30, Startpoint Advisory
AB
Protokoll från kommunstyrelsen i Bjuvs kommun 2020-06-10, § 90

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Informationen noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27(37)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-17

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
Ekonomichef
Administrativ chef
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Dnr KS 1024-2015

§ 17 Utvärdering av entreprenadskötseln av gator och
grönområden
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14, § 118
Förslagsskrivelse, daterad 2021-12-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-25, § 9
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 12
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-12-15, § 145
Yttrande från samhällsbyggnadsutskottets ordförande, daterat 2015-12-08
Remittering av motionen, 2105-09-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-31, § 139
Motion, inkommen 2015-08-17
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Svalövs Kommunservice AB
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 368-2019

§ 18 Utredningsuppdrag, gällande huskurage: en
metod för att förebygga våld i nära relationer
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-12-14, § 119
Förslagsskrivelse, daterad 2021-11-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-29, § 164
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 209
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 99
Yttrande daterat, 2018-08-18
Remittering av motion, 2018-05-22
Remittering av motion, 2018-01-05
FoU-Södertörns skriftserie nr 162/18, 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 171
Motion från Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C),
inkommen 2017-11-13
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON, SARA)

Justerare
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Dnr KS 386-2020

§ 19 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.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 97-2019, SBN 271-2019

§ 20 Motion, Gång- och cykelväg
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 255
Yttrande, daterad 2021-12-07
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270
Remittering av motion, daterad 2019-08-08
Motion, inkommen 2019-03-25
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 51-2021, SBN 362-2021

§ 21 Motion, Uppdatera kommunens cykelplan och
prioritera cykelväg Teckomatorp – Norrvidinge Kävlinge
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

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

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 256
Yttrande, daterat 2021-12-03
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270
Remittering av motion, daterad 2021-03-29
Motion, inkommen 2021-02-17
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 69-2021

§ 22 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.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 318
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-11-18, § 24
Yttrande, daterat 2021-11-18
Remitteringsbeslut, daterat 2021-03-29
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-03-22, § 51
Motion, inkommen 2021-03-08
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 149-2021

§ 23 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.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 319
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-11-18, § 23
Yttrande, daterat 2021-11-18
Remitteringsbeslut, daterat 2021-06-15
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 146
Motion, inkommen 2021-04-26
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare
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Dnr KS 326-2021, SBN 739-2021

§ 24 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.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 320
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-17, § 234
Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes förslag yttrande, daterad 2021-11-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 196
Remittering av motion, daterad 2021-09-09
Motion, inkommen 2021-08-16
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG,SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 496-2021

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden
2021-11-23 – 12-31

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202101-17

Justerare
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