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Annelie Johnsson (C), tjg ers för Johan Wigrup (C), §§ 128 - 132
Teddy Nilsson (SD), ordf
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Anna Berg von Linde (M), tjg ers för Aase Jönsson (KD), § 118

Ej tjänstgörande
ersättare

Annelie Johnsson (C), §§ 111 - 127
Hans Lindström (SD)
Agneta Sörensson (M), dock ej § 115
Eva Inhammar (C)
Frank Urban Johansson (KD)
Jenny Ulfvin (SD)
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Kristina Carlsson (FI), §§ 112 b) - 132
David Lenander (V) (ins ers)
Charlotta Eldh (MP) (ins ers), §§ 128 - 132

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef
Jane Bergman, ekonomichef
Cecilia Hagström, HR-chef, § 112 b)
Katarina Borgstrand, utvecklingschef, §§ 111 - 128
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, § 129
Cecilia M Andersson, socialchef, § 129
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör

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

§ 112 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras

Beslutsunderlag
a) Ekonomichef Jane Bergman informerar om prel befolkningsstatistik per
2021-02-28 (Dnr 152-2021)
b) HR-chef Cecilia Hagström informerar om bemanningsläget inför
sommaren inom vård och omsorg samt LSS.
c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om att a) Kvarnlidens förskola
är stängd måndag och tisdag p g a sjukdomsläget, b) vaccination mot
Covid-19, fas IV, i Svalövs kommun (Dnr 151-2021) samt c) gratifikation
till anställda (Dnr 126-2020).
d) Socialnämndens protokoll 2021-04-22, § 61, Handlingsplan för stöd till
brottsoffer 2021-2023 (Dnr 155-2020)
e) Dom från Förvaltningsrätten i Malmö gällande Bjuvs kommuns beslut i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-10 att kommunstyrelsens
förvaltning i uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till
Söderåsens miljöförbund före 2020-07-01 (Dnr 194-2020).
f)

Utredning avseende leverantörskap av tjänsten Rusta och matcha (Dnr
194-2020).

g) En kort lägesrapport Kommunutredningen – Försöksverksamhet –
Arbetsmarknad, Familjen Helsingborg (Dnr 153-2021).
h) Kommunchef Stefan Larsson informerade om processen vad gäller
Röstånga friluftsbad (Dnr 118-2019).
i)

Upphandlingssamordnare Birgitta Petrusson presenterade sig.

j)

Räddningschef Eva Lövbom informerar om ambulans stationerad i
Svalöv. Ambulansen är numera i regionens egen regi. Ambulansen är
stationerad i Svalöv vardagar kl 08.00 – 24.00.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande

4(34)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Dnr "[Ärendenr]"

§ 113 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-04
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2021-03-30
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2021-04-20
Minnesanteckningar, Ägarsamråd 2021-04-08, Mötesanteckningar Sydvatten AB
Protokoll från styrelsen för Sydvatten AB, 2021-03-12
Protokoll direktionsmöte 23 mars 2021, Söderåsens miljöförbund
Protokoll fört vid styrelsemötet, FINSAM, 2021-04-09
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 1-2021

§ 114 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Johan Wigrup (C) godkänns.
2. Valet av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Johan
Wigrup (C) bordläggs.
3. Till Svalövs kommuns ledamot i det hemvärnsråd som organiseras inom
Svalövs kommun utses efter beredskaps- och säkerhetssamordnare
Niklas Schörling vik beredskaps- och säkerhethetssamordnare
Sebastian Lamberth.

Sammanfattning av ärendet
Johan Wigrup (C) har i skrivelse, daterad 2021-04-27, bl a avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
F d beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörlings anställning har
upphört, varför det finns anledning att till uppdraget som ledamot i det
hemvärnsråd som organiseras inom Svalövs kommun utse en efterträdare.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Wigrup (C), daterad 2021-04-27

Protokollet ska skickas till:
P7
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS, SNLH)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 104-2021

§ 115 Årsredovisning 2020 - Sydvatten AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sydvatten ABs årsredovisning för år 2020 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 79, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2021.
Det noteras att stämman avhålls 2021-05-28, varför kommunstyrelsen får ta
ställning i ansvarsfrihetsfrågan

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Sydvatten AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Sydvatten ABs
årsredovisning för år 2020 noteras.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Angelie Fröjd (M) i behandlingen av detta ärende.
Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 108-2021

§ 116 Årsredovisning 2020 - SKL Kommentus AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för SKL Kommentus AB beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. SKL Kommentus ABs årsredovisning för år 2020 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 82, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2021-05-17.
Det noteras att stämman avhålls 2021-05-19, varför kommunstyrelsen får ta
ställning i ansvarsfrihetsfrågan.
Det noteras vidare att bolaget nu bytt namn till Adda AB.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för SKL Kommentus AB, med revisionsberättelse,
Lekmannarevisorernas granskningsrapport och hållbarhetsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för SKL Kommentus AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) SKL Kommentus
ABs årsredovisning för år 2020 noteras.

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

Protokollet ska skickas till:
Adda AB (f d SKL Kommentus AB)
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 107-2021

§ 117 Årsredovisning 2020 - Inera AB
Kommunstyrelsens beslut
1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Inera ABs årsredovisning för år 2020 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 81, följande beslut: Ärendet behandlas
vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2021.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Inera AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Inera ABs
årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Inera AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Inera AB
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 106-2021

§ 118 Årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet
FINSAM Landskrona-Svalöv
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
2. Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalövs årsredovisning för
2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-04-12, § 84, följande beslut: 1) Ärendet
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2021.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalöv

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 2) Samordningsförbundet FINSAM
Landskrona-Svalövs årsredovisning för 2020 godkänns.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Aase Jönsson (KD) och Krister Olsson (S) i behandlingen
av detta ärende.

Protokollet ska skickas till:
Samordningsförbundet FINSAM Landskrona-Svalöv
Landskrona stad

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 141-2021

§ 119 Årsredovisning 2020 - Skånes Luftvårdsförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Skånes Luftvårdsförbunds årsredovisning för år 2020 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Skånes Luftvårdsförbund för 2020. Årsmöte
avhölls 2021-04-21.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Skånes
Luftvårdsförbunds årsredovisning för år 2020 noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Skåne Luftvårdsförbund
Svalövs kommuns ombud och ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 96-2020

§ 120 Ansökan om partistöd 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Centerpartiet beviljas partistöd med 72 212 kr.
2. Liberalerna beviljas partistöd med 36 224 kr.
3. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 90 206 kr.
4. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 117 197 kr.
5. Moderaterna beviljas partistöd med 54 218 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".
Centerpartiets, Liberalernas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och
Moderaternas respektive ansökan om partistöd är komplett.
Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 38, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Centerpartiet beviljas partistöd med
72 212 kr. 2) Liberalerna beviljas partistöd med 36 224 kr. 3)
Socialdemokraterna beviljas partistöd med 90 206 kr. 4) Sverigedemokraterna
beviljas partistöd med 117 197 kr. 5) Moderaterna beviljas partistöd med 54 218
kr

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 38
Ansökan om partistöd 2021 från Moderaterna, inkommen 2021-04-27
Ansökan om partistöd 2021 från Sverigedemokraterna, inkommen 2021-04-26
Ansökan om partistöd 2021 från Liberalerna inkommen 2021-04-26
Ansökan om partistöd 2021 från Socialdemokraterna, inkommen 2021-04-21

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om partistöd 2021 från Centerpartiet, inkommen 2021-04-06
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Marie Irblahds (C) och Johan Wigrups (C) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Centerpartiet beviljas partistöd med 72 212 kr.
2) Liberalerna beviljas partistöd med 36 224 kr. 3) Socialdemokraterna beviljas
partistöd med 90 206 kr. 4) Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 117
197 kr. 5) Moderaterna beviljas partistöd med 54 218 kr

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Centerpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 146-2021

§ 121 Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 23 april 2021, antas.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsordningen föreslås kompletteras med punkten 2.18) Tecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal. Delegat föreslås vara kommunchef, efter samråd
med dataskyddsombud.
Vidare föreslås att punkten 1,6) Avseende samverkansavtalet med Lunds
kommun: Beslut om deltagande i samordnade upphandlingar. Undertecknande
av tilldelningsbeslut avseende ramavtal. Tecknande av ramavtal för varor och
tjänster. Undertecknande av övriga handlingar inom samverkansavtalet med
Lunds kommun, får upphandlingssamordnare som delegat, istället för
inköpssamordnare.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av delegationsordning, daterad 2021-04-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): 1) Förslag till
reviderad delegationsordning, daterad 23 april 2021, antas.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 150-2021

§ 122 Riktlinjer, otillåten påverkan mot förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till riktlinjer gällande otillåten påverkan mot
förtroendevalda antas.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag
till policy i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av händelser såväl tidigare som i närtid, finns det anledning att
tydliggöra kommunens roll och ansvar vad gäller otillåten påverkan mot
förtroendevalda.
Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 37, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Föreliggande förslag till riktlinjer gällande otillåten påverkan mot
förtroendevalda antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 37
Förslagsskrivelse, daterad 202-04-26
Förslag till Riktlinjer otillåten påverkan mot förtroendevalda

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson (KD),
Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD)
och Johan Wigrup (C): 1) Föreliggande förslag till riktlinjer gällande otillåten
påverkan mot förtroendevalda antas.
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S),
Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD) och Johan Wigrup (C): Kommunstyrelsen
uppdrar åt kommunförvaltningen att ta fram förslag till policy i ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SNLH)
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Dnr 256-2020

§ 123 Plan för intern kontroll 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Samtliga nämnder och styrelser uppdras att utifrån verksamheternas
bruttorisklista senast under september månad 2021, prioritera
kontrollmoment inför kontrollplan 2022.
2. Förvaltningen uppdras att utifrån prioriterade kontrollmoment presentera
förslag till plan för intern kontroll, vilken enl gällande policy skall
beslutas av resp organ senast i december månad 2021.
3. Administrativa avdelningen vid kommunledningskontoret uppdras att ta
fram förslag till reviderad policy för intern kontroll, för beslut i
kommunfullmäktige senast under december månad 2021. Den nya
policyn ska omfatta och ta hänsyn till ny organisation med bolag.
Policyn ska tydligt beskriva ansvar, roller och tidslinje för det interna
kontrollarbetet.
4. Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 321 upphävs. Plan för intern
kontroll 2020 också gäller för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enl gällande Policy för intern kontroll, 5 §, beslutad av kommunfullmäktige
2017-10-31, § 143, skall resp nämnd/styrelse senast 31 december året före
kontrollåret varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen.
Planen skall bygga på en tydlig och transparant riskanalys. Riskanalysen skall
dokumenteras i en bruttorisklista. Denna bruttorisklista är underlag för beslut
om vilka internkontrollmoment, som skall genomföras under det kommande
året.
Kommunstyrelsen fattade 2020-12-07, § 321, följande beslut: 1) Tills vidare
antas Plan för intern kontroll 2020 att gälla också för år 2021. 2)
Kommunförvaltningen avser återkomma med förslag till reviderad plan senast
vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021.
Arbetsutskottet fattade, efter en genomförd workshop i ämnet, 2021-05-04, §
29, följande beslut: Informationen noteras.
Inför nämndernas och styrelsernas arbete med Plan för intern kontroll 2022
kommer Administrativa avdelningen att tillhandahålla visst stödmaterial.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 29
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 321
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD),
Johan Wigrup (C), Ingrid Ekström (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Samtliga
nämnder och styrelser uppdras att utifrån verksamheternas bruttorisklista
senast under september månad 2021, prioritera kontrollmoment inför
kontrollplan 2022. 2) Förvaltningen uppdras att utifrån prioriterade
kontrollmoment presentera förslag till plan för intern kontroll, vilken enl gällande
policy skall beslutas av resp organ senast i december månad 2021. 3)
Administrativa avdelningen vid kommunledningskontoret uppdras att ta fram
förslag till reviderad policy för intern kontroll, för beslut i kommunfullmäktige
senast under december månad 2021. Den nya policyn ska omfatta och ta
hänsyn till ny organisation med bolag. Policyn ska tydligt beskriva ansvar, roller
och tidslinje för det interna kontrollarbetet. 4) Kommunstyrelsens beslut 202012-07, § 321 upphävs. Plan för intern kontroll 2020 också gäller för 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda nämnder och styrelser
Samtliga helägda bolag
Kommunförvaltningen (SNLN, sektorchefer, JEBM, MAN, LELE, SARA, SAMA, FKRT, RNWF, HESN)
Ajournering 14.30 – 14.45
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Dnr KS 325-2020, 278-2019

§ 124 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att undersöka
möjligheten för ytterligare delägarskap i Svalövs Utvecklings AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderad
bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade
ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB.

Reservation
Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkande (bilaga 1).
Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Jan Zielinskis m fl yrkande (bilaga 2).

Sammanfattning av ärendet
Den 25 januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att bilda Svalövs
Utvecklings AB som ett dotterbolag till Svalövs Kommunhus AB, med
ambitionen att i en nära framtid tillsammans med Motorbanan Ring Knutstorp
dela ägandet med ytterligare intressenter inom näringsliv och akademi. Svalövs
Kommunhus AB uppdrogs att vid behov föreslå förändringar av dotterbolagets
bolagsordning till kommunfullmäktige.
Det övergripande syftet med bolagets inrättande är att skyndsamt etablera Ring
Knutstorp och den nordvästra kommundelen som ett nav och en Science Park
inom den framtida fordonsbranschen.
Svalövs Kommunhus AB bedömer att det i dagsläget finns goda förutsättningar
att erbjuda näringsliv och akademi att ingå i ett delägarskap i Svalövs
Utvecklings AB. För att möjliggöra detta behöver ändringar göras i antagen
bolagsordning samt i antagna ägardirektiv.
I föreliggande tjänsteskrivelse föreslås att Kommunfullmäktige ger Svalövs
Kommunhus AB i uppdrag att säkra näringslivets och akademins investeringar i
Svalövs kommun genom att besluta om eventuella delägarskap i Svalövs
Utvecklings AB.
Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige uppdrar åt
Svalövs Kommunhus AB att undersöka möjligheten för ytterligare delägarskap i
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Svalövs Utvecklings AB. 2) Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande
förslag till reviderad bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 3)
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 4) Kommunfullmäktige beslutar att anta
föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 30
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07
Förslag till reviderad bolagsordning för Svalövs Utveckling AB
Förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Utveckling AB
Förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB
Protokoll Svalövs Kommunhus AB 2021-02-23, § 21
Tjänsteskrivelse, daterad den 2021-01-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Kim Hellströms
(SD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommunfullmäktige uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att undersöka
möjligheten för ytterligare delägarskap i Svalövs Utvecklings AB. 2)
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderad
bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 3) Kommunfullmäktige beslutar att
anta föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB.
4) Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade
ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB.
Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C) och
Johan Wigrup (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden.
Aase Jönsson (KD): Avslag på Jan Zielinskis m fl avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Jan Zielinskis m fl
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl
yrkanden.
Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl yrkande.
Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för bifall till och 5 nej-röster för avslag på Teddy Nilssons m fl
yrkanden, har kommunstyrelsen beslutat att anta dem. Se omröstningsbilaga
1).
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Kommunhus AB
Svalövs Utveckling AB
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, SARA, LELE)
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Dnr KS 128-2021

§ 125 Kommuners rätt att meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om förbud mot att vistas i en
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8
kap förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19.
2. Kommunstyrelsen bemyndigas meddela föreskrifter enligt ovan under
den tid som lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 är giltig, under följande villkor:
a) föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång
om ytterligare två veckor,
b) det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet
begränsat område,
c) beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande
kommunfullmäktige, samt
d) om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas
att föreskriften ska upphävas i förtid.

Sammanfattning av ärendet
Till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 hör en förordning som bland annat ger en kommun rätt att
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig
risk för trängsel.
Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 36, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunstyrelsen bemyndigas att
besluta om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel med stöd av 8 kap förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 2. Kommunstyrelsen
bemyndigas meddela föreskrifter enligt ovan under den tid som lagen (2021:4)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 är
giltig, under följande villkor:
a) föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om
ytterligare två veckor,
b) det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat
område,
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c) beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige,
samt
d) om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att
föreskriften ska upphävas i förtid.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 36
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19
Information från Sveriges Kommuner och Regioners webbplats1
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19.
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Marie Irbladhs (C), Jan Zielinskis
(S), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Johan Wigrup (C) och Ingrid
Ekström (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsen
bemyndigas att besluta om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kap förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 2)
Kommunstyrelsen bemyndigas meddela föreskrifter enligt ovan under den tid
som lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 är giltig, under följande villkor: a) föreskrift får endast gälla
under två veckor, med möjlighet för kommunstyrelsen att besluta att föreskriften
ska förlängas en gång om ytterligare två veckor, b) det område som föreskriften
gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område, c) beslut om föreskrift
ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, samt d) om påtaglig risk
för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att föreskriften ska upphävas
i förtid.

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

1

https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/kommunersrattattforbjudavistelsepavissaplatser.49900.
html
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Dnr KS 131-2021

§ 126 Vägledning gällande överblivna vaccindoser för
Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Vid förfrågan från Region Skåne ska medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) i första hand tillse att medarbetare i patientnära arbete inom
Sektor vård och omsorg erbjuds vaccinering.
2. I andra hand ska medarbetare som inte primärt arbetar patientnära i
Sektor vård och omsorg erbjudas vaccinering.
3. I tredje hand ska medarbetare i annan sektor som kommer i kontakt
med allmänheten i större utsträckning vaccineras. Det kan t ex gälla
personal på skolor eller förskolor.
4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer utifrån rådande situation
vem som lämpligast kan erbjudas överblivet vaccin med kort
inställelsetid. I det fall medicinskt ansvarig sjuksköterska ej är i tjänst
fattas beslut av sektorchef vård och omsorg. I det fall inte heller
sektorchef är tillgänglig, fattas beslut av tjänsteman i beredskap (TiB).
5. Blir sektorchef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska aktuella tas
beslut om vaccination av kommunchef.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun är som verksamhetsutövare ansvarig för att medarbetare som
arbetar patientnära erbjuds vaccination. Detta gäller framförallt till de som inte
har blivit vaccinerade i fas 1 eller fas 2 samt kommande semestervikarier.
Övriga medarbetare i kommunen vaccineras genom Region Skånes försorg
enligt prioriteringsordning från Folkhälsomyndigheten.
Region Skåne som nu vaccinerar medarbetare och patienter inom fas 2 och 3
kan stå med överblivna doser av vaccin. Vaccindoserna är föruppdragna i
sprutor innan vaccinationen påbörjas och har då en begränsad hållbarhet. När
situationen uppstår att det finns överblivna vaccinationsdoser kontaktas
kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, som då får frågan om vi har
någon/några medarbetare att erbjuda överbliven vaccination till.
Ju längre verksamheten kommer i vaccinationsprocessen av medarbetare i
patientnära arbete, desto färre medarbetare finns kvar som saknar
vaccinationserbjudande.
Vid kontakt med Region Skåne om eventuella överblivna doser behöver därför
medicinskt ansvarig sjuksköterska en vägledning för att hantera för att inte
riskera att vaccin kasseras. Den som på detta sätt blir erbjuden vaccin är
garanterad vaccin dos två av Region Skåne.
Inställelsetiden för den som ska vaccineras är snäv, eftersom det måste finnas
närhet till läkare. Hälsodeklaration och legitimation måste medtas.
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Ärendet har behandlats vid kommunalrådsberedning 2021-04-19, varvid
kommunstyrelsens presidium var enigt, varvid ett brådskande ordförandebeslut
fattades.
Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 35, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Vid förfrågan från Region Skåne ska medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) i första hand tillse att medarbetare i patientnära arbete
inom Sektor vård och omsorg erbjuds vaccinering. 2) I andra hand ska
medarbetare som inte primärt arbetar patientnära i Sektor vård och omsorg
erbjudas vaccinering. 3) I tredje hand ska medarbetare i annan sektor som
kommer i kontakt med allmänheten i större utsträckning vaccineras. Det kan t
ex gälla personal på skolor eller förskolor. 4) Medicinskt ansvarig sjuksköterska
bedömer utifrån rådande situation vem som lämpligast kan erbjudas överblivet
vaccin med kort inställelsetid. I det fall medicinskt ansvarig sjuksköterska ej är i
tjänst fattas beslut av sektorchef vård och omsorg. I det fall inte heller
sektorchef är tillgänglig, fattas beslut av tjänsteman i beredskap (TiB). 5. Blir
sektorchef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska aktuella tas beslut om
vaccination av kommunchef.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 35
Ordförandebeslut, daterat 2021-04-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Aase Jönsson (KD), Mari Irbladh (C),
Ingrid Ekström (SD), Jan Zielinski (S), Johan Wigrup (C) och Èmilie Lundgren
(S): 1) Vid förfrågan från Region Skåne ska medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) i första hand tillse att medarbetare i patientnära arbete inom Sektor vård
och omsorg erbjuds vaccinering. 2) I andra hand ska medarbetare som inte
primärt arbetar patientnära i Sektor vård och omsorg erbjudas vaccinering. 3) I
tredje hand ska medarbetare i annan sektor som kommer i kontakt med
allmänheten i större utsträckning vaccineras. Det kan t ex gälla personal på
skolor eller förskolor. 4) Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer utifrån
rådande situation vem som lämpligast kan erbjudas överblivet vaccin med kort
inställelsetid. I det fall medicinskt ansvarig sjuksköterska ej är i tjänst fattas
beslut av sektorchef vård och omsorg. I det fall inte heller sektorchef är
tillgänglig, fattas beslut av tjänsteman i beredskap (TiB). 5) Blir sektorchef eller
medicinskt ansvarig sjuksköterska aktuella tas beslut om vaccination av
kommunchef.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, MEMG, medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Justerare

Utdragsbestyrkande

23(34)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Dnr KS 1056-2014

§ 127 Uppföljning av Näringslivsstrategin 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2021-04-27,
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 201701-30, § 11, och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 35 samt
2020-12-21, § 273. I Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till
kommunstyrelsen ska rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt
hur implementeringen genomförts i verksamheten.
Under 2020 har en revidering av Näringslivsstrategi för 2017-2022 skett.
Bakgrund till revidering är att Näringslivsstrategin passerat halvtid och att
Svalövs kommunfullmäktige antagit Vision 2040 i december 2019. Revidering
av strategin har tagit hänsyn till de prioriteringar som framkommit i dialog med
Svalövs kommuns företagare, näringslivsråd och politiska företrädare under
hösten 2019 och våren 2020 samt de prioriteringar som legat till grund för
tidigare revidering.
Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 34, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2021-04-27,
godkänns.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av utvecklingschef Katarina
Borgstrand och näringslivsansvarig Joakim Nilsson.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 34
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2021-04-27
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD) : 1)
Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2021-04-27, godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JMNN)
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Dnr 174-2021

§ 128 Fortsatt utökad satsning på Söderåsensamarbete
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger uppdrag åt förvaltningen att i enlighet med
tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06 ta fram ansökan för ett
fortsättningsprojekt gällande destinationsutveckling av Söderåsen till
Leader Skåne Nordväst med Öresund.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
Leaderansökan.
3. Den kommunala medfinansieringen av projektet ska hanteras i
samband med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna Bjuv,
Klippan, Åstorp, Svalöv samt nationalpark, näring och föreningar har skett
under många år. 2006 togs en gemensam avsiktsförklaring för samarbetet fram
där och arbete har inneburit att marknadsföra och utveckla destinationen
Söderåsen via bland annat webbplatsen soderasen.com. Avsiktsförklaringen
har därefter uppdaterats och nuvarande version gäller till och med 2021.
Samarbetet har förstärkts i Leader-projektet Destination Söderåsen som
startade i oktober 2018 och avslutas i oktober 2021. Fokus i projektet är
långsiktig och hållbar utveckling av destinationen genom kompetensutveckling
inom hållbarhet, affärsutveckling och digital marknadsföring. Ambitionen är att
attrahera fler besökare som stannar under längre tid under en större del av året
genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med näringen.
Arbetet med Leaderprojektet Destination Söderåsen har understrukit vinsterna
med gemensamma mål och gemensamt arbete för involverade aktörer. Inom
projektet ska en plan för det framtida samarbetet efter Leaderprojektet
presenteras och förankras inom respektive kommun. Planen ska innefatta bland
annat förslag på samarbetsform mellan kommunerna, men också förslag på hur
samarbetet ska finansieras och vad förslaget innebär i kostnad för varje
kommun.
Vid möte den 23:e april 2021 där kommunstyrelseordföranden, kommunchefer
och näringslivsansvariga i Söderåsenkommunerna deltog, fastslogs att de
ingående kommunerna i Söderåsensamarbetet har en uttalad samsyn kring
fortsatt satsning på utveckling av Söderåsen som destination. Mötet fastslog att
det är av största vikt att fortsätta på inslagen linje, vare sig kommande satsning
finansieras enbart via kommunala medel eller via andra finansieringsmöjligheter
så som exempelvis EU-medel (Leaderprojekt), nationella eller regionala medel.
Detta innebär ett önskemål om fortsatt utökad och långsiktig satsning på
Söderåsen som destination efter Leaderprojektet Destination Söderåsens
avslut då det bedöms som positivt för både Svalövs kommun och övriga
involverade aktörer i Söderåsensamarbetet. I april 2021 framkom att Leader
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Skåne Nordväst med Öresund fått utökade finansieringsmöjligheter. Möjlighet
finns därför att ansöka om nytt Leader-finansierat projekt där arbete med
utveckling av Söderåsen som destination kan förstärkas vidare i linje med
genomfört, pågående och planerat arbete.
Mötet den 23:e april 2021 lämnade i uppdrag till näringslivsansvariga att inleda
framtagande av ny projektansökan för Leader-finansiering parallellt med
pågående projekt. Kommunstyrelsen föreslås därför bevilja förvaltningen att
skriva och skicka in ny projektansökan gällande destinationsutveckling av
Söderåsen till Leader Skåne Nordväst med Öresund.
Senare under våren kommer budget att presenteras för fortsatt arbete och
under året kommer förslag på samarbetsform och budget för politiskt
ställningstagande.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av utvecklingschef Katarina
Borgstrand.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson
(KD): 1) Kommunstyrelsen ger uppdrag åt förvaltningen att i enlighet med
tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-06 ta fram ansökan för ett fortsättningsprojekt
gällande destinationsutveckling av Söderåsen till Leader Skåne Nordväst med
Öresund. 2) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna
Leaderansökan. 3) Den kommunala medfinansieringen av projektet ska
hanteras i samband med kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i juni 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Åstorps kommun
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JEBM)

Justerare

Utdragsbestyrkande

26(34)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Dnr KS 87-2021

§ 129 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk ohälsa
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk
ohälsa tecknas med Region Skåne.
2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att för Svalövs kommun
underteckna ramöverenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har av Region Skåne erbjudits möjlighet att ingå i en
ramöverenskommelse avseende:


Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning



Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet



Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning



Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel eller spel om
pengar

Arbetsutskottet fattade 2021-03-30, § 23, följande beslut: 1)
Ramöverenskommelse, inkommen den 17 mars 2021, remitteras till
socialnämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 2)
Remissvar ska vara kansliet tillhanda senast den 30 april 2021.
Bildningsnämnden fattade 2021-04-13, § 31, följande beslut: Bildningsnämnden
tillstyrker att Svalövs kommun ingår avtalet ramöverenskommelse gällande fyra
målgrupper inom området psykisk ohälsa.
Socialnämnden fattade 2021-04-22, § 62, följande beslut: Socialnämnden
tillstyrker den nya Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-05-06, § 35, följande beslut: 1) Vårdoch omsorgsnämnden tillstyrker ramöverenskommelsen. 2) Förvaltningen
uppdras att undersöka möjligheterna att bredda målgruppen som bl a avser
spel, att även omfatta spel som inte direkt kan kopplas till pengar samt andra
former av missbruk, tex sex- eller matmissbruk. Resultatet återredovisas på
nästa sammanträde med Vård- och omsorgsnämnden.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av socialchef Cecilia M Andersson
och socialchef vård och omsorg Madeleine Moberg.
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Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-05-06, § 35
Socialnämndens protokoll 2021-04-22, § 62
Bildningsnämndens protokoll 2021-04-13, § 31
Arbetsutskottets protokoll 2021-03-30, § 23
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk ohälsa,
inkommen 2021-03-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Angelie Fröjd
(M), Anneli Persson (S), Aase Jönsson, Marie Irbladh (C), Annelie Johnsson
(C), Ingrid Ekström (SD), Jan Zielinski (S), Kim Hellström (SD), Stefan
Pettersson (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) och klabbet förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk ohälsa tecknas med Region Skåne. 2)
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att för Svalövs kommun
underteckna ramöverenskommelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Region Skåne
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, SARA, SAMA, RNWF)
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Dnr 156-2021

§ 130 Trygghetssatsning sommaren 2021 med anledning
av Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att genomföra en särskild trygghetssatsning
inom Svalövs kommun i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse
den 7 maj 2021.
2. Förvaltningen uppdras vidare att lämna periodvisa rapporter till
kommunstyrelsens presidium under genomförandetiden (1 juni - 31
augusti 2021).
3. Kommunstyrelsen anslår maximalt 400 000 kronor för att täcka
kostnaderna för den särskilda trygghetssatsningen. Kostnaderna ska
belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 med anledning
av Covid-19, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, §
16 (Dnr KS 32-2021). Av dessa medel ska minst 50 000 kronor nyttjas i
samråd med Ungdomsrådet.
4. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att, efter
samråd med kommunstyrelsens presidium, besluta om att nyttja en
reserverad summa av denna trygghetssatsning på 200 000 kronor om
lättnader i covid19-restriktioner innebär ökat behov av
aktiviteter/arrangemang eller för ytterligare trygghetsskapande åtgärder
om så kräver runt om i kommunen.
5. Förvaltningen uppdras att återrapportera utfallet av trygghetssatsningen
senast i samband med kommunstyrelsens sammanträde i november
månad 2021.

Sammanfattning av ärendet
Med restriktionerna i samband med covid-19 bedömer polisen och förvaltningen
att det finns en ökad risk för social oro. För att möta och vara förberedda på en
sådan eventuell utveckling föreslår förvaltningen att likt förra året (2020)
återigen att det genomföres en särskild trygghetssatsning. En satsning på hela
Svalövs kommun som även inkluderar kommunens byar.
Målet med satsningen är likt föregående år att skapa utomhusaktiviteter för en
bredare målgrupp, med fokus på barn/ungdom mellan 6-18 år (I Svalövs
kommun finns det idag ca 2400 barn/ungdomar mellan 6-18 år). Att genom
rörelse/aktivitet runt om i kommunen synas och på så sätt förebygga
förstörelse, oro och ordningsstörningar. Detta i samverkan med föreningslivet,
social sektor, privata aktörer, polis, Svalövs lokaler och Svalövsbostäder i
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förvaltningens tanke med sommarens Trygghetsåtgärder är att involvera
ungdomsrådet, social sektor samt anställa trygghetsvärdar och utveckla
konceptet walk and talk. Detta i en kombination med en aktiv satsning
tillsammans med föreningslivet, där kommunen stöttar upp med ungdomsvärdar
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vid aktiviteter runt om i kommunen. Om möjligt även involvera ungdomsjobb
och ger möjlighet till aktiviteter för socioekonomiskt svaga ungdomar och
familjer till en aktiv sommar. Detta gör att man kommer få en stor bredd på
sommarens trygghetssatsning.
Om lättnader i Covid-19 innebär ökat behov av aktiviteter/arrangemang eller för
ytterligare trygghetsskapande åtgärder om så krävs i runt om i kommunen är
det av största vikt att en reserverad summa finns att tillgå för att snabbt kunna
agera utifrån uppkomna lägen.
Statsbidrag från socialstyrelsen med covidsäkra sommarlovspengar är utlovade
från regeringen med sökstart början av maj (år 2019 erhöll Svalövs kommun
262 000 kronor – nivån kommer troligtvis landa däromkring för 2021), dessa
pengar är öronmärkta för ungdomar 6-15 år. Detta bidrag skall vara ett stöd till
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter vilket ger möjligheter till ett större utbud
av aktiviteter under sommaren.
Under 2020 gjordes en liknande satsning som genom kommunstyrelsens
anslag till förfogande gjorde att kommunen sommaren 2020 skapade
samlingsplatser, aktiviteter och glädje för en bred grupp av kommunens
innevånare runt om i Svalövs kommun.
Satsningen bidrog till minskad oro, ordningsstörningar och förstörelse i
kommunen och skapade samarbete mellan olika organisationer, föreningar och
individer. Aktiviteterna var välbesökta, uppskattade och det fanns en stor bredd
av olika aktiviteter.
För satsningen 2021 föreslås kommunstyrelsen avsätta maximalt 400 000
kronor under sommaren 2021. Medlen föreslås tas från kommunstyrelsens
anslag till förfogande.
Förvaltningen föreslår även att av de 400 000 kronorna ska minst 50 000 kronor
nyttjas i samråd med ungdomsrådet.
Förvaltningen föreslår dessutom att av de 400 000 kronorna avsätts en
reserverad summa på 200 000 kronor som kommunstyrelsens ordförande, efter
samråd med kommunstyrelsens presidium, bemyndigas att vid behov kunna
fatta beslut om att nyttja ifall lättnader i pandemin innebär ökat behov av
aktiviteter/arrangemang eller för ytterligare trygghets skapande åtgärder runt
om i kommunen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och
utvecklingschef Katarina Borgstrand.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD), Èmilie Lundgren
(S), Jan Zielinski (S) och Ingrid Ekström (SD): 1) Förvaltningen uppdras att
genomföra en särskild trygghetssatsning inom Svalövs kommun i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 2) Förvaltningen uppdras vidare
att lämna periodvisa rapporter till kommunstyrelsens presidium under
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genomförandetiden (1 juni - 31 augusti 2021). 3) Kommunstyrelsen anslår
maximalt 400 000 kronor för att täcka kostnaderna för den särskilda
trygghetssatsningen. Kostnaderna ska belasta kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2021 med anledning av Covid-19, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr KS 32-2021). Av dessa
medel ska minst 50 000 kronor nyttjas i samråd med Ungdomsrådet. 4)
Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd
med kommunstyrelsens presidium, besluta om att nyttja en reserverad summa
av denna trygghetssatsning på 200 000 kronor om lättnader i covid19restriktioner innebär ökat behov av aktiviteter/arrangemang eller för ytterligare
trygghetsskapande åtgärder om så kräver runt om i kommunen. 5)
Förvaltningen uppdras att återrapportera utfallet av trygghetssatsningen senast
i samband med kommunstyrelsens sammanträde i november månad 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Kommunförvaltningen (NSFV, AAN, EVLT)
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Dnr KS 414-2020

§ 131 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
2021-02-25 – 05-04.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202105-17
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr 180-2021

§ 132 Initiativärende, Stärk kommunens mötesplatser i
Pandemin
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen överlämnar initiativärendet till Bildningsnämnden för
handläggning.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Èmilie Lundgren (S) har 2021-05-06 inkommit med ett
initiativärende med förslag att Svalövs kommun initierar och skapar ett tillfälligt
Covid19-föreningsstöd till de ideella krafter som driver mötesplatser inom
kommunen, att Svalövs kommun är behjälpliga med lån för eventuella akuta
underhåll i någon av möteslokalerna, samt att ett tillfälligt Covid19föreningsstöd tas bort när pandemin släpper taget.

Beslutsunderlag
Initiativärende, daterat 2021-05-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): Kommunstyrelsen överlämnar
initiativärendet till Bildningsnämnden för handläggning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Jan Zielinski (S)
Èmilie Lundgren (S)
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Omröstningsbilaga 1) - § 124 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
Ledamöter

Ja

Nej

C

2 Teddy Nilsson, ordförande

SD

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande

S

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande

M

1

5 Ingrid Ekström

SD

1

6 Marie Irbladh

C

7 Anneli Persson

S

8 Kim Hellström

SD

1

9 Stefan Pettersson

Avstår

Jävig

1
1
1

1
1

M

1

10 Wioletta Kopanska Larsson

SD

1

11 Èmilie Lundgren

S

12 Torbjörn Ekelund

L

1

13 Aase Jönsson

KD

1

SUMMA
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1 Johan Wigrup

1

8
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Bilaga 1
Från:
Till:
Kopia:
Datum:
Ärende:

"Jan Zielinski" <zata@telia.com>
"Michael Andersson" <michael.andersson@svalov.se>, "Teddy Nilsson" <teddy.nilsson@svalov.se>
Émilie Lundgren <e84w02@hotmail.com>, "Anneli Persson" <perssonanneli@telia.com>
2021-05-17 15:04
Reservation

Socialdemokraterna lämnar en skri lig reserva on ll förmån för eget yrkande. Samt en skri lig reserva
protokollsanteckning bifalles.
Med vänlig hälsning
Jan Zielinski

Bilaga 2
Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Marie Irbladh <marie.irbladh@kongagarden.se>
Michael Andersson <michael.andersson@svalov.se>, Teddy Nilsson <teddy.nilsson@svalov.se>
2021-05-17 15:06
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§ 124 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
Avslag på alla fyra punkter.
Reservation:
Vi motsätter oss att de styrande anser att tunga beslut i bolagen inte är av större vikt eller principiell beskaffenhet
och därmed inte kommer att passera kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Man vill istället
låta endast tre personer i bolagsstyrelsen ensamma ta dessa beslut och därmed fråntar man
fullmäktigeledamöterna möjligheten att påverka för kommunen viktiga beslut.
Marie Irbladh (C) Johan Wigrup (C)

