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Justerare

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 18.05
Ajournering: kl. 15.25 – 15.30
Ajournering: kl. 15.40 – 15.55

Beslutande

Ida Andersson (C)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Jan Zielinski (S), andre vice ordf
Angelie Fröjd (M), förste vice ord
Ingrid Ekström (SD)
Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Èmilie Lundgren (S) §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ 137 – 145
Krister Olsson (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S) § 136 a) – f) iv, §§ 145
– 150
Torbjörn Ekelund (L) §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ 137 - 145
Martin Gustafsson (L), tjg ers för Torbjörn Ekelund (L) § 136 a) – f) iv, §§
§§ 145 – 150
Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Annelie Johnsson (C)
Hans Lindström (SD)
Niklas Bohn (S)
Agneta Sörensson (M)
Eva Inhammar (C)
Frank Urban Johansson (KD) §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ 137 - 142
Jenny Ulfvin (SD)
Krister Olsson (S) §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ 137 - 145
Martin Gustafsson (L) §§ 136 a) – f) iii., §§ 137 - 145
Anna Berg von Linde (M)
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Övriga deltagare

Charlotta Eldh (MP), insynsplats §§ 134 – 136 a) – f) iii., §§ 137 - 140
Stefan Larsson, kommunchef
Louise Linde, enhetschef kansli
Cecilia Hagström, HR-chef
Jane Bergman, ekonomichef §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ 137 - 145
Katarina Borgstrand, utvecklingschef §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ 137 –
150
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ 137 –
150
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg §§ 133 – 136 a) – f) iii.,
§§ 137 - 142
Cecilia M Andersson, socialchef §§ 133 – 136 a) – f) iii.
Mattias Wiman, Gatu & parkchef §§ 133 – 135
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist §§ 133 – 136 a) – f) iii., §§ §§ 137
– 150
Eva Lostedt, ekonom § 141
Ida Thrane § 136 f) ii.
Erika Hjelm, Länsstyrelsen Skåne §§ 133 - 134
August Örnmark, We Group §§ 133 - 135
Olle Höglund, Relagal § 135
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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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Aase Jönsson (KD)
2021-06-10, kl. 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 133 - 161

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
Aase Jönsson (KD)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Louise Linde
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§ 135
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Länsstyrelsen Skåne – Folkhälsa ............................................................. 5
Friluftsbadet i Röstånga ............................................................................ 6
Information................................................................................................. 8
Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen
(2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala
folkomröstningar (1994:692) ................................................................... 10
Protokoll ................................................................................................... 12
Avsägelser och val .................................................................................. 13
Ansökan om partistöd 2021 .................................................................... 14
Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 - Uppföljning kommunstyrelsen15
Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 - Uppföljning Svalövs kommun 16
Investeringsbudget VA NSVA ................................................................. 17
Mål och budget 2022, plan 2023-2024 – Remiss ................................... 19
Mål och budget 2022, plan 2023-2026 – Investeringsberedning ........... 21
Slutlig reglering av försäkringsersättning efter branden i Kågerödslund
2018 ......................................................................................................... 22
Revidering av Villkor för godkännande och rätt till kommunalt bidrag för
enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs
kommun. .................................................................................................. 24
Gemensam YH-Accelerator Familjen Helsingborg ................................. 26
Utveckling av destination Söderåsen ...................................................... 27
Ordningsfråga .......................................................................................... 29
Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun . 30
Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar ............... 32
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ................................. 34
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen .................................. 35
Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs kommun ........................ 36
Överflyttning av arkiv till kommunala bolag som nya arkivbildare .......... 37
Reglemente för revisionen ...................................................................... 38
Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen .................................. 39
Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar ......................................... 40
Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på kommunens
särskilda boenden ................................................................................... 41
Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen år 2021 .............. 42
Initiativärende - Angående möjligheten till fortsatt arbete hemifrån för fler
personalkategorier Svalövs kommun. ..................................................... 43

§ 137 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen (2017:725),
8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar
(1994:692) och § 162 Initiativärende - Angående möjligheten till fortsatt arbete
hemifrån för fler personalkategorier Svalövs kommun lades till dagordningen vid
sammanträdet.
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Dnr -

§ 134 Länsstyrelsen Skåne – Folkhälsa
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Erika Hjelm från Länsstyrelsen Skåne deltar digitalt för att informera om vikten
av ett aktivt folkhälsoarbete.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 118-2019

§ 135 Friluftsbadet i Röstånga
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att
omedelbart fatta beslut om att stänga badet, in till dess att
verksamheten kan bedrivas säkert.
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att skyndsamt återkomma med
förslag på åtgärder och tidsplan.
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att omedelbart kontakta
hyresgästen för att informera om det aktuella läget.
4. Kommunstyrelsen uppdrar förvaltningen att informera revisionen om
den uppkomma situationen.

Sammanfattning av ärendet
August Örnmark från We Group redogör för den inventering som efterfrågats i
syfte att få en uppfattning av renoveringsbehovet för anläggningen. Vid
inventeringen har problem uppmärksammats, så som dräneringsproblem,
sättningar, rostutfällningar, fuktproblem, slitage, miljöproblem och tekniska
problem.
Därefter redogjorde Olle Höglund, advokat från Ralegal, för det juridiska läget
avseende hyresavtalet mellan Svalövs kommun och First Camping m.m.

Beslutsunderlag
Tillsynsprotokoll, daterat 2021-08-05
Presentation, daterad 2021-06-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S),
Kim Hellström (SD), Marie, Irbladh (C), Ingrid Ekström (SD), Èmilie Lundgren
(S), Wioletta Kopanksa Larsson (SD), Anneli Persson (S), Stefan Pettersson
(M), Aase Jönsson (KD) och Ida Andersson (C): 1) Kommunstyrelsen
uppmanar samhällsbyggnadsnämnden att omedelbart fatta beslut om att
stänga badet, in till dess att verksamheten kan bedrivas säkert. 2)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att skyndsamt återkomma med förslag på
åtgärder och tidsplan. 3) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att omedelbart
kontakta hyresgästen för att informera om det aktuella läget. 4)
Kommunstyrelsen uppdrar förvaltningen att informera revisionen om den
uppkomma situationen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att kommunstyrelsen fattar
beslut i enlighet med dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDB, MSWN; SNLN, SARA)
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§ 136 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Jane Bergman, ekonomichef informerar om:
a)

Preliminär befolkningsstatistik för mars månad 2021 samt
befolkningsförändring under första kvartalet 2021 (Dnr KS 152-2021)

Sara Månsson, dataskyddsombud redogör för:
b) Kvartalsrapport över dataskyddsarbetet, kvartal 4 2020 (Dnr KS 1912021)
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef informerar om:
c) Mark- och miljödomstolens avvisande av överklagande och där med
slutgiltigt beslut om lagakraftvunnen detaljplan för del av Södra Svalöv
30:7 m.fl. del av Lantlyckan i Svalöv. Mål nr P 1598-21. (KS Dnr 3532020)
d) Den 28 september 2020 § 175, fattade kommunfullmäktige beslut om
att ny översiktsplan skulle antas i juni 2021. Översiktsplanen planeras
att presenteras för samhällsbyggnadsnämnden vid junisammanträdet,
med förslag om antagande. Översiktsplanen kommer således att
behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i augusti. (Dnr KS
106-2011, SBN 529-2019)
Teddy Nilsson, ordförande och Stefan Larsson, kommunchef informerar om:
e) Bjuvs kommuns begäran om utträde ut Söderåsens Miljöförbund (Dnr
194-2020)
f)

Justerare

Förvaltningen informerar:
i.

Stefan Larsson, kommunchef redogör för rådande läget
avseende Covid-19 (Dnr 126-2020)

ii.

Ida Thrane, kostchef informerar om de uppmärksammade
problemen vid slakt av kycklingar i fabriken i Valla och att
kommunen inte kommer att beställa Kronfågels produkter till
kommunens verksamheter från och med måndag den 31 maj.
Inköpsstoppet är kvar till dess att vi är försäkrade om att
Kronfågel följer lagstiftningen.

iii.

Cecilia Andersson, socialchef informerar om avslagen
projektansökan till Delegationen mot segregation (Dnr 1172021)

Utdragsbestyrkande
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iv.

Slutligen informerar kommunchef Stefan Larsson om tre
personalärenden.

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 149-2020

§ 137 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap 36 –
37 §§ och lag om kommunala folkomröstningar
(1994:692)
Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras
förvaltningen under valnämnden genomföra folkomröstningen 2021.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras vinkomma
med tilläggsäskande för genomförande av valet i driftbudget 2021 för
beslut i kommunfullmäktige i augusti månad 2021.
3. Förvaltningen uppdras samråda med Valmyndigheten gällande förslag
till datum inför kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Folkomröstningen skall genomföras söndagen den 12 december 2021,
under förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten.
Valnämnden beslutar om när omröstningslokalerna är öppna för
röstmottagning.
2. Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (2 till 12 december
2021); minst en vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden
bemyndigas fatta beslut om förtidsröstningslokaler och öppettider.
3. Sluträkning ska genomföras onsdagen den 15 december, kl. 10.00 och
avslutas senast kl. 18.00.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om genomförande av folkomröstning
gällande förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun. Men mot bakgrund av
den rådande smittspridningen av Covid-19 sköts genomförandet på framtiden.
Då pandemiläget förväntas att förbättras under hösten föreslås nu ett nytt
datum för genomförande av den beslutade folkomröstningen.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare fattat beslut avseende
omröstningsdistrikt, frågeställning, röstsedlarnas utformning, att ångerröstning
är tillåten samt att budröstning och röstning med ambulerande röstmottagare
ska vara tillåten i enlighet med vallagen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 13
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 232
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-31, § 216
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 196
Reviderad förslagsskrivelse daterad den 28 augusti 2020, version 2
Kommunallagen SFS 2017:725
Lag om kommunala folkomröstningar SFS 1994:692

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (C): 1) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, uppdras förvaltningen under valnämnden
genomföra folkomröstningen 2021. 2) Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, uppdras vinkomma med tilläggsäskande för
genomförande av valet i driftbudget 2021 för beslut i kommunfullmäktige i
augusti månad 2021. 3) Förvaltningen uppdras samråda med Valmyndigheten
gällande förslag till datum inför kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni
2021.
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (C): kommunstyrelsens förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Folkomröstningen skall genomföras söndagen den 12
december 2021, under förutsättning av genomfört samråd med
Valmyndigheten. Valnämnden beslutar om när omröstningslokalerna är öppna
för röstmottagning.2) Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (2 till 12
december 2021); minst en vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden
bemyndigas fatta beslut om förtidsröstningslokaler och öppettider. 3)
Sluträkning ska genomföras onsdagen den 15 december, kl. 10.00 och avslutas
senast kl. 18.00.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutat i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 138 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-25
Söderåsens miljöförbund 4 maj 2021, § 31, Ekonomisk uppföljning januari-mars
2021
Söderåsens miljöförbund 4 maj 2021, § 32, Budgetram 2022 samt flerårsbudget
Protokoll Medelpunkten från Direktionsmöte 23 mars 2021
Protokoll styrelsemöte för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB, Måndag
19 april 2021
Protokoll årsstämma för LSR Landskrona- Svalövs Renhållnings AB, Måndag
12 april 2021 samt information genomförandet
Cirkulär:
SKR Cirkulär 21:14 Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla,
länk finns ej kvar på SKR hemsida
SKR Cirkulär 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets
och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd
SKR Cirkulär 21:17 2021 års ekonomiska vårproposition samt
vårändringsbudgeten för 2021
SKR Cirkulär 21:18 Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan
SKR Cirkulär 21:20 Budgetförutsättningar för åren 2021–2024
SKR Cirkulär 21:21, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker –
arbetstagares användning av kanyler med integrerad skyddsfunktion
SKR Cirkulär 21:22, Överenskommelse om utvidgat skydd vid
smittbärarpenning i AGS-KL
SKR Cirkulär 21:23, Reviderad prognos för 2022 års kostnadsutjämning

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 1-2021

§ 139 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Johan Wigrup
(C) väljs Ida Andersson (C).

Sammanfattning av ärendet
Johan Wigrup (C) har bl.a valt att avsäga sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Avsägelse inkommen 2021-04-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Marie Irbaldh (C): Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Johan
Wigrup (C) väljs Ida Andersson (C).

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 96-2020

§ 140 Ansökan om partistöd 2021
Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 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".
Feministiskt initiativ ansökan om partistöd är komplett.
Den 25 maj 2021, § 51 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Feministiskt initiativ beviljas
partistöd med 27 055 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 51
Ansökan om partistöd 2021 från Feministiskt initiativ, inkommen 2021-05-02
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Feministiskt initiativ
Kommunförvaltningen (LELE, MAN)

Justerare
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Dnr KS 118-2021

§ 141 Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 Uppföljning kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Delårsbokslut 30 april 2021, godkänns.

Beslutsunderlag
Eva Lostedt, ekonom redogör för kommunstyrelsens delårsbokslut per den 30
april 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Delårsbokslut 30 april 2021,
godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN)

Justerare
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Dnr KS 119-2021

§ 142 Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 Uppföljning Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Delårsbokslut 30 april 2021, godkänns.
2. Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i enlighet
med av kommunfullmäktige antagen budget 2021.
3. Vård och omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra
ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen i månaderna augusti,
september och oktober.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årets första delårsbokslut per den 30 april 2021. Kommunen
redovisar ett resultat om 8 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen och
13 miljoner kronor innan balanskravsavstämningen. Avvikelser mot budget finns
bland annat i Vård- och omsorgsnämndens redovisning vilket innebär att
nämnden fattat beslut om åtgärdsplan vid nämndsmötet den 20 april 2021.
Stor osäkerhet föreligger fortfarande gällande våra skatteintäkter då de till stor
del förutsätter att vaccinering kommer i gång och därmed ökar våra arbetade
timmar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31
Delårsbokslut 30 april 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta
Kopanska Larsson (SD): 1) Delårsbokslut 30 april 2021, godkänns. 2) Vård och
omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i enlighet med av
kommunfullmäktige antagen budget 2021. 3) Vård och omsorgsnämnden
uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen i
månaderna augusti, september och oktober.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN)

Justerare
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Dnr KS 111-2021, SBN 295-2021

§ 143 Investeringsbudget VA NSVA
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Justerade investeringsvolymer (tillägg) motsvarande 11 730 tkr tilldelas
VA investeringsramen för 2021.
2. Affärsplan 2022-2024 godkänns som underlag för kommunens fortsatta
budgetberedning för budget 2022 plan 2023-2024.

Sammanfattning av ärendet
NSVA har sedan tidigare redovisat för samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen att Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" överskrider
budgeten för innevarande år 2021. Detta har resulterat i att NSVA fått i uppdrag
att återkomma med justerade investeringsvolymer för 2021 och vilka
ekonomiska konsekvenser det innebär i kommande affärsplan.
NSVA har nu återkommit med justerad budget (tillägg) avseende VA
investeringar för 2021. I denna justering har hänsyn tagits de extra kostnader
som projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" överskrider sin budget. Förutom
detta har även justeringar sedan tidigare icke beslutade omprioriteringar/tillägg
också beaktats och är nu inarbetade i bilagda dokument.
Utifrån dessa justeringar för 2021 redovisas i Affärsplan 2022-2024
revideringar av investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan 2021-2023 för att
minska de ekonomiska konsekvenserna av utökade kostnader för 2021.
Kort innebär dessa justeringar ekonomiskt för 2021 att beslutad
investeringsbudget för Svalövs kommun behöver utökas med 11 730 tkr.
Beslutad budget i nuläget är 33 045 tkr. Behovet från NSVA är enligt justerad
budget 43 775 tkr + 1000 tkr i asfaltsåterställning = 44 775 tkr. Tilläggsanslaget
för 2021 blir, 44 775 tkr – 33045 tkr = 11 730 tkr.
Den 19 maj 2021, § 96 föreslog samhällsbyggnadsnämnden att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1)
Justerade investeringsvolymer (tillägg) motsvarande 11 730 tkr tilldelas VA
investeringsramen för 2021. 2) Affärsplan 2022-2024 godkänns som underlag
för kommunens fortsatta budgetberedning för budget 2022 plan 2023-2024.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19, § 96
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07
Justerad budget 2021 daterad 2021-05-07
Affärplan 2022 -2024 daterad 2021-05-07
Svalöv Invest jmf AP daterad 2021 -05-07
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 96
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-09, § 73
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-23

Justerare
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Besutsunderlag ekonomi Rönnebergavägen 2021-03-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Stefan Pettersson (M): 1) Justerade
investeringsvolymer (tillägg) motsvarande 11 730 tkr tilldelas VA
investeringsramen för 2021. 2) Affärsplan 2022-2024 godkänns som underlag
för kommunens fortsatta budgetberedning för budget 2022 plan 2023-2024.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, MSWN)

Justerare
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Dnr KS 347-2020

§ 144 Mål och budget 2022, plan 2023-2024 – Remiss
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till Mål och Budget 2022
med plan 2023-2024 enligt denna förslagsskrivelse på remiss till
berörda nämnder.
2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas remissvar skall
inkludera:
-

Driftsramar

-

Investeringsramar – Prioriteringar från bruttolistorna.

-

Mål och visare

-

Taxor och avgifter
Svaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti
2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i mars 2021 fastställt tidplanen för arbete med Mål och
Budget 2022 med plan 2023-2024 ( KS§20 2021-02-08).
Enligt denna tidplan skall kommunstyrelsen skicka förslag till Mål och Budget
2022 med plan 2023-2024 på remiss till berörda instanser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 2021-02-08, § 20
Ramar för Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024
Detaljerade bruttolistor
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta
Kopanska Larsson (SD): 1) Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till Mål
och Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt denna förslagsskrivelse på remiss
till berörda nämnder. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas
remissvar skall inkludera:
- Driftsramar
- Investeringsramar – Prioriteringar från bruttolistorna.
- Mål och visare
- Taxor och avgifter
Svaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 347-2020

§ 145 Mål och budget 2022, plan 2023-2026 –
Investeringsberedning
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förteckning över önskade investeringar under perioden 2022 – 2026.

Beslutsunderlag
Bruttolista, investeringar 2022-2026, daterad 2021-06-03

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 392-2020, SBN 417-2021

§ 146 Slutlig reglering av försäkringsersättning efter
branden i Kågerödslund 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Framförhandlade ersättning om 7 011 500 SEK godkännes.
2. Ordförande bemyndigas underteckna avtal om överenskommelse om
slutlig ersättning efter branden i Kågerödslund med försäkringsbolaget
Protector AB.

Sammanfattning av ärendet
Efter flera år av segdragna förhandlingar med kommunens försäkringsbolag bör
det stå klart från förvaltningens sida att vi nått ett acceptabelt resultat och att
det bud som nu föreligger från bolagets sida ska kunna accepteras och ärendet
avslutas.
Vi kan konstatera att stor oenighet rått mellan kommunen och
försäkringsbolaget gällande vilken ersättning vi skulle vara berättigad till. Detta
har inte underlättats av att försäkringsbolaget under processens gång bytt
handläggare ett flertal gånger och den sista är nummer fem i ordningen.
Inledningsvis stod vi, vid en kontantreglering, som alternativ till ersättning för
återuppbyggnad, ca fem miljoner ifrån varandra. Vi var också oense gällande
ersättning för våra utlägg.
Då förhandlingsläget, från förvaltningens sida, bedömdes som helt låst, valde vi
att anlita juridiskt ombud samt sakkunnig inom byggområdet. Efter avkall på en
del av utläggen så kan vi nu konstatera att vi nått långt i de fortsatta
förhandlingarna. Vi har gått från 1 000 000 SEK i kontantreglering till nu
7 011 500 SEK, i ett för allt. Eftersom självrisken dragits från tidigare ersättning
för våra kostnadsutlägg torde, så detta belopp var det som vi nu kan förvänta
oss få utbetalt.
Den 19 maj 2021, § 98 föreslog samhällsbyggnadsnämnden att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
Framförhandlade ersättning om 7 011 500 SEK godkännes.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-05-19, § 98
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04
Kronologisk sammanställning Kågerödslund – försäkringstvist, Stangdell &
Wennerqvist, daterad 2021-05-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M), Marie Ibladh (C), Ingrid Ekström
(SD), Aase Jönsson (KD), Anneli Persson (S), Angelie Fröjd (M), Ida Andersson
(C), Martin Gustavsson (L), Jan Zielinski (S), Krister Olsson (S), Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Framförhandlade ersättning
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om 7 011 500 SEK godkännes. 2) Ordförande bemyndigas underteckna avtal
om överenskommelse om slutlig ersättning efter branden i Kågerödslund med
försäkringsbolaget Protector AB

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (RTAT, MSDG)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 191-2021, BIN 292-2020

§ 147 Revidering av Villkor för godkännande och rätt till
kommunalt bidrag för enskild förskola, enskilt
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs
kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderade villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild
förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Villkoren för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt
fritidshem och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun beskriver vad som gäller
för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola och enskilt fritidshem
(som inte ingår i en befintlig huvudmans skolenhet) samt rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg som bedrivs av enskild. Villkoren syftar till att säkerställa
en likvärdighet mellan de kommunala och enskilda verksamheterna.
Nuvarande villkor beslutades i kommunfullmäktige 2010-06-21.
Bildningsnämnden beslutade 2020-06-09 om att villkoren var i behov av en
uppdatering och revidering.
De största förändringarna handlar om var ansökan om godkännande ska göras,
ägar- och ledningsprövningen, vad som gäller för pedagogisk omsorg, avgifter,
samt öppethållande.
Den 18 maj 2021, § 51 föreslog bildningsnämnden att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Reviderade villkor för
godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och
pedagogisk omsorg i Svalövs kommun godkänns.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2021-05-18, § 51
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem
och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun (kommunfullmäktige 2010-06-21, §
87)
Villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem
och pedagogisk omsorg i Svalövs kommun (nytt förslag 2021-05-10)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M)
och Wioletta Kopanska Larsson (KD): Reviderade villkor för godkännande och
rätt till bidrag för enskild förskola, enskilt fritidshem och pedagogisk omsorg i
Svalövs kommun godkänns.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (RNWF, KAAT, MSIN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

25(43)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-07

Dnr KS 192-2021

§ 148 Gemensam YH-Accelerator Familjen Helsingborg
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
YH-acceleratorn Familjen Helsingborg är ett test- och utvecklingsprojekt som
finansierats med projektmedel från Familjen Helsingborg under projekttiden
mars 2020 till och med december 2021. Som projektägare står Familjen
Helsingborgs nätverk för Näringslivs-och destinationsutveckling (NoD) och
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad.
Projektet har i uppdrag att utveckla och testa en kvalificerad matchningsfunktion
i Familjen Helsingborg mellan det regionala näringslivets kompetensbehov och
framtagandet av Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar). YH-acceleratorn
ska fungera som en delregional serviceorganisation mot näringslivet med
uppdrag att kartlägga och effektivisera företagens kompetensförsörjningsbehov,
både kortsiktigt och långsiktigt, med hjälp av YH-utbildningar.
Den 25 maj 2021, § 45 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 1) Svalövs kommun deltar i projektet gemensam YHAccelerator i Familjen Helsingborg från och med 2022. 2) Beslut om
finansiering på 40.000kr årligen för Svalövs kommun i enlighet med
tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 ska hanteras i mål och budget 2022 med
plan för 2023-2024.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 45
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JMNN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 174-2021

§ 149 Utveckling av destination Söderåsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leaderprojekt Söderåsen
2.0 med 172 367 kronor, i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 202105-31.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett
under många år. Under 2018 tog kommunerna ett beslut om att göra en utökad
och långsiktig satsning på Söderåsen som destination. Detta genom att de fyra
Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp tillsammans med
Söderåsens nationalpark sökte och beviljades projektet Destination Söderåsen
av Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det beviljade pågående
Leaderprojektet sträcker sig till och med 31 oktober 2021.
I april 2021 framkom att Leader Skåne Nordväst med Öresund fått utökade
finansieringsmöjligheter. Möjlighet finns därför att ansöka om nytt Leaderfinansierat projekt där arbete med utveckling av Söderåsen som destination kan
förstärkas vidare i linje med genomfört, pågående och planerat arbete.
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 den 23
april 2021 lämnade i uppdrag till näringslivsansvariga att inleda framtagande av
ny projektansökan för Leader-finansiering parallellt med pågående projekt.
Då Svalövs kommun håller ihop arbetet och är projektägare gav
kommunstyrelsen 17 maj förvaltningen i uppdrag att ta fram en projektansökan.
Projektansökan är framtagen i enlighet med uppdrag och har lämnats in 26 maj
2021.
Svalövs kommun har sedan tidigare beslutat att medfinansiera Leader
Nordvästra Skåne med Öresund för åren 2022-2023. För varje Leaderprojekt
krävs ytterligare offentlig medfinansiering och därför behöver alla kommuner gå
in med medfinansiering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31
Projektplan Landsbygdsfonden Lokal attraktivitet, daterad 2021-05-31
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 43
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Ida Andersson (C),
Ingrid Ekström (SD), Aase Jönsson (KD), Martin Gustavsson (L) och Anneli
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Persson (S): Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Leaderprojekt
Söderåsen 2.0 med 172 367 kronor, i enlighet med tjänsteskrivelse, daterad
2021-05-31.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JMNN, KAPL)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 150 Ordningsfråga
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sammanträdet avbryts och resterande ärenden bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Då klockan var 18.00 ställdes ordningsfråga gällande huruvida sammanträdet
skulle fortsätta eller avbrytas, och ordföranden fann att sammanträdet skulle
avbrytas
Resterande ärenden på dagordningen bordlades därmed.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 129-2021

§ 151 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2021-04-13, § 38, att remittera förslag till
reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samtliga
föreningar i kommunens föreningsregister. Yttrandena ska vara
bildningsnämnden tillhanda 2021-06-14.
Styret ställer sig positiva till utarbetat förslag till reviderade
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun. Vi vill dock skicka med
några synpunkter till bildningsnämnden i arbetet med att revidera
bidragsbestämmelserna.
För det första - kommunens kostnader för att subventionera föreningslivets
tillgång till lokaler och idrottsanläggningar överstiger vida de direkta
kostnaderna för direkta föreningsbidrag. Dessa kostnader bör sammanställas
och redovisas i samband med redovisning av föreningsbidragen då de utgör ett
indirekt föreningsbidrag.
Det kommande Allaktivitetshuset är en stor satsning, som möjliggör för
föreningar att bedriva aktivitet och verksamhet utan lokalkostnad. Denna
förmån bör lyftas in och synliggöras i bidragsbestämmelserna.
I dagsläget hanteras bidragsgivningen till samlingslokaler (Folkets Hus och
bygdegårdar) av inom ramen för föreningsbidragen. Aktuellt förslag till
reviderade bestämmelser för föreningsbidrag omfattar förslag om utformning av
bidrag till samlingslokaler. Vi ser dock att bidragen till samlingslokalerna inte
harmonierar med det Fritids- och Idrottspolitiska programmet.
Kommunstyrelsen anser därför att bidragen till samlingslokaler bör lyftas ut och
hanteras separat. En separat översyn av hur dessa bidrag kan utformas och var
de organisatoriskt bör hanteras i framtiden bör genomföras.
Den 25 maj 2021, § 46 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 1) Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utarbetat förslag till
reviderade bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun. 2)
Kommunstyrelsen lyfter vikten av att föreningars möjlighet att nyttja lokal i det
kommande Allaktivitetshuset med satellitverksamhet synliggörs i
bidragsbestämmelserna. 3) Kommunstyrelsen föreslår att bidragen till
samlingslokaler lyfts ut och hanteras i en separat översyn. 4) Kommunstyrelsen
anser att kommunens kostnader för att subventionera föreningslivets tillgång till
lokaler och idrottsanläggningar bör sammanställas och redovisas i samband
med redovisning av föreningsbidragen då de utgör ett indirekt föreningsbidrag.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 46
Yttrande, daterade 2021-05-18
Bildningsnämndens beslut 2021-04-13, § 38
Förslag till nya bestämmelser, daterade 2021-03-31
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RNWF, NSFV, KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 78-2021

§ 152 Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna
handlingar
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har Svalövs kommun stått inför en digital förändring gällande
den analoga och den digitala informationsförvaltningen. Inflödet av handlingar
till kommunen för hantering sker i stor omfattning via digitala kanaler. Likaså
utflödet av handlingar från kommunen sker idag i första hand digitalt.
Svalövs kommun har ett dokument-och ärendesystem som ger organisationen
förutsättningar för att arbeta digitalt. Handlingar som är diarieförda i systemet
idag, bevaras både analogt och digitalt i enlighet med kommunstyrelsens
antagna dokumenthanteringsplan. Som ett led i att fortsätta driva det digitala
arbetet framåt föreslås att handlingar inte dubbellagras.
Utifrån kraven som fastställts i arkivreglementet gällande arkivmyndighetens
ansvar har förslag till bestämmelser gällande digitalt bevarande av allmänna
handlingar upprättats. Dessa bestämmelser är framtagna för att fungera som en
ram för hur kommunen ska hantera digitala handlingar. Dem tar ursprung
utifrån Riksarkivets utfärdade föreskrifter kring digitalt bevarande av handlingar.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor rekommenderar kommuner att
anta dessa som en norm för hantering av digitala handlingar.
Bestämmelserna ska gälla för alla nämnder, styrelser, bolag och dess
verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, § 22 att
remittera förslaget till samtliga styrelser, nämnder och helägda kommunala
bolag. Inkomna remissvar har tagits i beaktande.
Bildningsnämnden, socialnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling
har medgetts anstånd att inkomma med sina remissvar till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni 2021.
Den 25 maj 2021, § 47 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Förslag till bestämmelser för digitalt
bevarande av allmänna handlingar, daterade 2021-05-18, antas.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 47
Styrelsen för BT Kemis efterbehandlings remissvar, daterat 2021-05-26, § 21
Socialnämndens remissvar, daterat 2021-05-27, § 78
Bildningsnämndens remissvar, daterat 2021-04-18, § 52
Reviderat förslag till Bestämmelser för digitalt bevarande, daterade 2021-05-18
Myndighetsnämndens remissvar, daterat 2021-04-19, § 41

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarens remissvar, daterat 2021-04-20
Vård- och omsorgsnämndens remissvar, daterat 2021-05-06, § 37
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar, daterat 2021-04-28, § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 22
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19
Ordlista, 2021-03-24
Bestämmelser för digitalt bevarande, daterad 2021-03-19
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27, § 4
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 83-2021

§ 153 Riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för arkivvård och informationsförvaltning syftar till att konkretisera
och ge praktisk vägledning till hur arkivreglementet och i bestämmelser för
digitalt bevarande ska efterlevas.
Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, nämnder, styrelse och kommunens
revisorer. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens helägda aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, § 22 att
remittera förslaget till samtliga styrelser, nämnder och helägda kommunala
bolag. Inkomna remissvar har tagits i beaktande.
Bildningsnämnden, socialnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling
har medgetts anstånd att inkomma med sina remissvar till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni 2021.
Den 25 maj 2021, § 48 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 1) Förslag till riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning,
daterade 2021-05-18, antas under förutsättning att kommunfullmäktige antar
bestämmelser för digitalt bevarande av allmänna handlingar.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 48
Styrelsen för BT Kemis efterbehandlings remissvar, daterat 2021-05-26, § 21
Socialnämndens remissvar, daterat 2021-05-27, § 78
Bildningsnämndens remissvar, daterat 2021-04-18, § 52
Reviderat förslag till Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning,
daterade 2021-05-18
Myndighetsnämndens remissvar, daterat 2021-04-19, § 41
Överförmyndarens remissvar, daterat 2021-04-20
Vård- och omsorgsnämndens remissvar, daterat 2021-05-06, § 37
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar, daterat 2021-04-28, § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 22
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19
Riktlinjer för arkivhantering och informationsförvaltning, daterad 2021-03-19
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27, § 4
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 189-2021

§ 154 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antogs 2013-09-09.
Sedan dess har både kommunens organisation förändrats men också
dokumenthantering i stort. Sveriges kommuner och regioner, Samrådsgruppen
för kommunala arkivfrågor och Riksarkivet har uppdaterat och anpassat sina
föreskrifter och rekommendationer till en mer digital dokumenthantering. Därför
har det funnits behov av se över nuvarande plan.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny dokumenthanteringsplan.
Den nya planen är anpassad för en digital hantering av information och data
snarare än dokument och papper. För att ha en mer rättvisande titel på den nya
planen föreslås titeln ändras till informationshanteringsplan.
Den 25 maj 2021, § 49 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 1) Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, daterad
den 17 maj 2021, antas och gäller från och med den 1 juli 2021. 2)
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, antagen den 9 september
2013, § 139, upphävs.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 49
Förvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, daterad 2021-05-17
Kommunstyrelsens protokoll 20213-09-09, § 139
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SARA, SAMA, EELS, RNWF, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 79-2021

§ 155 Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en klassificeringsstrukturför för
informationshantering som utgår från processer inom kommuner och regioner.
Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagsstiftning som reglerar
kommunens verksamhet, inte hur organisationen är indelad. Det gör det lättare
att hitta information från en viss verksamhet även om olika förvaltningar har
ansvarat för verksamheten vid olika tillfällen.
KLASSA består av tre delar; informationssäkerhetsklassning, handlingsplan och
upphandlingskrav.
Den övergripande klassificeringsstrukturen är ett stort sammanhållet steg
framåt för kommunen gällande digitalisering och informationssäkerhet.
Den 25 maj 2021, § 50 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Klassificeringsstrukturen
KLASSA antas. 2) Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av
kommunens nämnder, styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 50
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17
Bilaga, Klassificeringsstruktur enligt KLASSA, daterad 2021-05-17
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)
Nämnder, styrelse och helägda bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 148-2021

§ 156 Överflyttning av arkiv till kommunala bolag som
nya arkivbildare
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund av den fortgående fissionen av AB SvalövsLokaler till Svalövs
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB kommer verksamhet
övergå från samhällsbyggnadsnämnden till de nyskapade bolagen. I samband
med att verksamhet överförs kommer även berörda arkivhandlingar behöva
flyttas över från nämnden till bolaget.
Enligt 16 § i lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring får fullmäktige i en kommun besluta att allmänna handlingar som
kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet ska överlämnas till ett
kommunalt bolag utan att handlingarna upphör att vara allmänna.
När en kommunal myndighet upphör ska myndighetens arkiv överlämnas till
arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfullmäktige har
beslutat något annat (14 § arkivlagen samt § 8 i Svalövs kommuns
arkivreglemente). Detta innebär att AB SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas till
kommunstyrelsen när bolaget upphör. Eftersom verksamhet som ligger hos AB
SvalövsLokaler idag kommer att flyttas över till Svalövs Samhällslokaler AB
föreslås att den del av arkivet som behövs för det nya bolagets verksamhet
flyttas över direkt till bolaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-28
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Kommunservice AB
Svalövs Samhällslokaler AB
AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (SARA, MSDG, EELS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 41-2020

§ 157 Reglemente för revisionen
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente. Inför
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges slutgiltiga behandling. Har
kommunfullmäktiges presidium, ut sitt perspektiv, beretts möjlighet att uttra sig
över förslaget.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till reglemente för revisionen, i enlighet med yttrande, daterat
2021-05-28
Kommunfullmäktigespresidiums protokoll 2021-05-20, § 4
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterad 2021-05-06
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 100
Revisionen protokoll 2021-02-16, § 20
Revisionens förslag till reviderat reglemente, daterat 2021-02-16
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, MAN, LAMN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 433-2020

§ 158 Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Svalöv har i december 2020 till kommunfullmäktige inkommit
med en motion om skapandet av en ny port till Söderåsen vid Ring Knutstorp.
Motionen föreslås avslås, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete
kring Kågeröd som destination och port till Söderåsen, där Ring Knutstorp och
berörda markägare är viktiga samverkansparter.
Den 25 maj 2021, § 52 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 52
Yttrande, daterad 2021-05-18
Motion, inkommen 2020-12-28
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, KABD)
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 210-2020

§ 159 Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ Svalöv har i juni 2020 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om en bemannad mötesplats för alla åldrar.
Feministiskt initiativ Svalöv yrkar på följande:


Att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader
för en mötesplats för olika ideella föreningar och deltagare i alla åldrar.



Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur bemanning på
mötesplatsen kan lösas.

Styret föreslår att motionen avslås, med hänvisning till kommunstyrelsens
beslut daterat 2020-11-16, § 295.
Den 25 maj 2021, § 53 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 53
Yttrande, daterad 2021-05-18
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-16 § 295
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-20, § 108
Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar, daterad 2020-06-14
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, KABD)
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr VON 25-2021

§ 160 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande
arbete på kommunens särskilda boenden
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom
2021-01-22 med motionen “Ökad livskvalité och hälsofrämjande arbete på våra
äldreboende”. I motionen yrkar Socialdemokraterna 1) att förvaltningen påbörjar
en utredning om hur förskola och vård och omsorg kan arbeta närmre varandra
så att det ges möjlighet för förskola att besöka äldreboende någon dag i
veckan, samt 2) att särskilt boende och förskolor byggs i anslutning till varandra
vid nybyggnationer.
Den 25 maj 2021, § 50 föreslog vård- och omsorgsnämnden att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1)
Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande,
daterat 2021-04-20.

Beslutsunderlag
Vård- omsorgsnämndens protokoll 2021-05-06, § 38
Yttrande, daterat 2021-04-20
Motion, inkom 2021-01-22
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 414-2020

§ 161 Delegationsbeslut för redovisning i
kommunstyrelsen år 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden
2021-05-05 – 05-28

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202106-07
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande

42(43)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-07

Dnr KS 220-2021

§ 162 Initiativärende - Angående möjligheten till
fortsatt arbete hemifrån för fler
personalkategorier Svalövs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) har inkommit med ett initiativärende
som rör möjligheten till fortsatt arbete hemifrån för fler personalkategorier
Svalövs kommun.

Beslutsunderlag
Initiativärende, inkommen 2021-06-07
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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