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Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 18.00 
Ajournering: 15.15 – 15.30  
Ajournering: 15.40 – 16.10  
Ajournering: 16.23 – 16.39  
Ajournering: 17.00 – 17-02 
 

Beslutande Ida Andersson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) §§ 212 - 234 
Frank Urban Johansson (KD), tjg ers för Torbjörn Ekelund (L) §§ 235 - 
238 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Annelie Johnsson (C) 
Hans Lindström (SD) 
Niklas Bohn (S) 
Agneta Sörensson (M) §§ 212 - 228 
Eva Inhammar (C) 
Frank Urban Johansson (KD) §§ 212 - 234 
Jenny Ulfvin (SD) §§ 212 - 228 
Krister Olsson (S) 
Martin Gustafsson (L) §§ 212 - 228 
Anna Berg von Linde (M) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jane Bergman, ekonomichef §§ 212 -219 
Cecilia Hagström, HR-chef § 220 
Hans Dahlqvist, utbildningschef § 213, § 219, § 225 
David Svensson, kvalitetsstrateg § 225 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör 
Sebastian Johansson, praktikant vid kansliet §§ 212 – 224 
Michael Wide, IT- och digitaliseringschef § 213, § 224 
Birgitta Petrusson, upphandlingssamordnare § 232 
Michael Andersson, administrativ chef §§ 223 - 232, 234 

 
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 Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-09-16, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 212 - 238 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-09-13 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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§ 212 Beslutad ärendelista 

§ 213 Information ................................................................................................. 4 
§ 214 Protokoll ..................................................................................................... 5 
§ 215 Avsägelser och val .................................................................................... 6 
§ 216 Uppdrag om äskande av medel för att genomföra folkomröstning 2021.. 7 
§ 217 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser 

per 31 juli 2021 .......................................................................................... 9 
§ 218 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och omsorgsnämnden ................. 10 
§ 219 Mål och budget 2022, plan 2023-2024 – Remiss ................................... 12 
§ 220 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2021 ................... 14 
§ 221 Förslag till reviderade valdistrikt 2022 ..................................................... 16 
§ 222 Revidering av ersättningsbestämmelser avseende röstmottagare m fl i 

allmänna val och kommunala folkomröstningar ...................................... 17 
§ 223 Plan för intern kontroll 2022 .................................................................... 19 
§ 224 Digitaliseringsstrategi .............................................................................. 20 
§ 225 Revidering av regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola 

och grund- och gymnasiesärskola .......................................................... 22 
§ 226 Yttrande över förslag till eleffektplan för perioden 2022-2026, 

Helsingborgs stad och Öresundskraft AB ............................................... 24 
§ 227 Yttrande över remiss Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt 

åtgärdsprogram för miljömål 2021-2025 ................................................. 26 
§ 228 Övertag av Röstångabadet – Svalövs Samhällslokaler AB .................... 28 
§ 229 Finansiering av ny tjänst för åtgärdssamordning - Saxån-Braåns 

vattenråd .................................................................................................. 30 
§ 230 Utseende av signalskyddschef och biträdande signalskyddschef .......... 32 
§ 231 Initiativärende, Efterarbetet BT kemi efter slutsanering .......................... 34 
§ 232 Utredningsuppdrag gällande Samordnad varudistribution 

(samlastningscentral) .............................................................................. 35 
§ 233 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss) ........................................ 37 
§ 234 Motion, Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan ........................... 39 
§ 235 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i Svalövs kommun ............ 41 
§ 236 Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen år 2021 .............. 43 
§ 237 Tillförordnad utvecklingschef ................................................................... 44 
§ 238 Initiativärende, angående utvärdering av näringslivsenheten ................ 46 
 
 
 
§ 238 initiativärende, angående utvärdering av näringslivsenheten, lades till 
dagordningen vid sammanträdet.  
 
Vid sammanträdet godkände även kommunstyrelsen att Sebastian Johansson, 
praktikant vid kansliet närvarade vid mötet.  
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Dnr - 

§ 213 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

a) Samhällsbyggnadschef, Mats Dahlberg informerar om 
ansvarsfördelning vad gäller vägarbete och skyltning kring 
vårdcentralen i Svalöv.  

b) Kommunchef Stefan Larsson informerar om i) läget vad gäller Covid19, 
ii) Söderåsens miljöförbund, iii) Familjedag Familjen Helsingborg 2022-
03-24 samt iv) Kommunstyrelsen har tidigare informerats om att vård- 
och omsorgsförvaltningen förbisåg att ansöka om det tredje 
statsbidraget avseende Covid-19. Det har nu uppdagats att det under 
samma tidsperiod skett misstag i hanteringen av ytterligare två 
statsbidrag. Ett av de beviljade bidragen har inte nyttjats, trots att 
förvaltningen givit sken av detta inför nämnd och råd. Med anledning av 
de brister som framkommit, kommer förslag till kommunövergripande 
rutiner avseende statsbidrag att presenteras för kommunstyrelsen i 
oktober (Dnr 249-2021).  

c) Preliminär befolkningsstatistik/folkmängd för juni månad 2021 samt 
Befolkningsutvecklingen under första halvåret 2021 (Dnr 152-2021) 

d) Svalövs kommuns svaromål i Förvaltningsrätten i Malmö (mål nr 7535-
21) (Dnr 325-2020). 

e) Halvårsredovisning Söderåsens miljöförbund (Dnr 42-2021) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 214 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-24 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-08-10 
Protokoll från Svalövs Kommunhus AB, 2021-06-22 
Protokoll från Svalövs Kommunhus AB, 2021-08-17 
Protokoll från Svalövs Samhällslokaler AB, 2021 04-28 
Protokoll från Svalövs Samhällslokaler AB, 2021-05-19 
Protokoll från Svalövs Samhällslokaler AB, 2021-08-25 
Protokoll från Svalövs Kommunservice AB, 2021-04-21  
Protokoll från möte med direktionen för Söderåsens miljöförbund, 21-08-24 
 

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 1-2021 

§ 215 Avsägelser och val  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.  

Sammanfattning av ärendet 

Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte. 

  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS, AAAI, JNON) 
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Dnr KS 149-2020, VN 14-2021 

§ 216 Uppdrag om äskande av medel för att genomföra 
folkomröstning 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Valnämndens driftbudget 2021 tillförs en miljon kr för genomförandet av 
folkomröstning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2021, § 162 beslut om nytt datum för 
genomförande av tidigare beslutad folkomröstning.  

Till skillnad från val, belastar kostnaden för en folkomröstning enbart 
kommunen. Det innebär att det inte kommer att betalas ut något statsbidrag.  

Valmyndigheten debiterar även kommunen för den tid som tas i anspråk för att 
produceraröstlängd m.m., kostnader för kompletterandebeställning av övrigt 
valmaterial samt att produktionen och distributionen av allt röstningsmaterial 
bekostas av kommunen själv. 

Då tidigare beslutat budget för genomförande av folkomröstning inte kan nyttjas 
med anledning av nytt budgetår, föreslås valnämnden få i uppdrag att inkomma 
med äskande om medel för genomförandet av folkomröstning under 2021.  

Äskandet föreslås vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 september 
2021, för vidare beredning av kommunstyrelsen inför beslut vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.   

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 211, följande beslut: 1) Valnämnden 
uppdras att inkomma med äskande om medel för genomförandet av 
folkomröstning under 2021. 2) Valnämndens äskande ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 september 2021. 

Valnämnden föreslog 2021-08-31, § 2, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valnämndens driftbudget 2021 
tillförs en miljon kr för genomförandet av folkomröstning. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2021-08-31, § 2 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 211 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21, § 162 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Valnämndens 
driftbudget 2021 tillförs en miljon kr för genomförandet av folkomröstning. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden  
Administrativ chef 
Enhetschef kansli  
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT) 
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Dnr 317-2021 

§ 217 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser per 31 juli 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

2. Information om att redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser, från och med 1 januari 2022, kommer att ingå i 
kommunstyrelsens tertialrapporter noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida 
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med 
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga 
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar.  
 
Arbetsutskottet föreslog 2021-08-24, § 75, kommunstyrelsen fatta följande beslut: 
1) Informationen noteras. 2) Information om att redovisning av förvaltningen av 
medel avsatta för pensionsförpliktelser, från och med 1 januari 2022, kommer att 
ingå i kommunstyrelsens tertialrapporter noteras.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-08-24, § 75 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 2) Information om att redovisning 
av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser, från och med 1 
januari 2022, kommer att ingå i kommunstyrelsens tertialrapporter noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Ekonomichef  
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Dnr 245-2021 

§ 218 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 142 (Dnr 119-2021), bl a följande 
beslut: 1) Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i 
enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget 2021. 2) Vård och 
omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till 
kommunstyrelsen i månaderna augusti, september och oktober. 

I juni månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en helårsprognos på -11 100 
tkr i avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, Vård och omsorg - 
7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-03, § 62, följande beslut: 1)  
Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 185, följande beslut: 1) Redovisningen 
godkänns. 2) Information avseende ekonomisk handlingsplan noteras. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-26, § 69, följande beslut: 1) 
Ekonomisk uppföljning/prognos juli 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

I juli månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en oförändrad helårsprognos 
jämfört med tidigare lämnade prognos i juni. En helårsprognos på - 11 100 tkr i 
avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, vård och omsorg  
- 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26, § 69 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 185 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 62 
Uppföljning/Prognos juni 2021 Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 142 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Redovisningen godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, CCAN, SARA) 
 
 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(46) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 347-2020 

§ 219 Mål och budget 2022, plan 2023-2024 – Remiss  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Inkomna remissyttranden noteras. 

Deltar ej  

Jan Zielinsk (S), Anneli Persson (S) och Èmile Lundgren (S) deltar ej I beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i februari 2021 fastställt tidplanen för arbete med Mål och 
Budget 2022 med plan 2023-2024 (2021-02-08, § 20). 

Enligt denna tidplan skall kommunstyrelsen skicka förslag till Mål och Budget 
2022 med plan 2023-2024 på remiss till berörda instanser.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 144, följande 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. 

Kommunstyrelsen beslutade också att notera information gällande investeringar 

(§ 145). 

Nu föreligger yttranden från nämnder m m för vidare beredning av Mål och 
budget 2022, plan 2023 - 2024 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarens yttrande, daterat 2021-08-31 
Valnämndens yttrande, daterat 2021-08-31  
Socialnämndens protokoll 2021-08-26, § 110 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26, § 70 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 153 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-08-23, § 90 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-08-19, § 10 
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 144 – 145 
Kommunstyrelsens 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) och Aase Jönsson (KD): 1) Inkomna remissyttranden 
noteras. 
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Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr 345-2021 

§ 220 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020-2021 
godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. 
Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav 
som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete 

I Svalövs kommun har fullmäktige gett uppdraget till kommunstyrelsen att vara 
arbetsmiljöansvarig för samtliga verksamheter, KS reglemente § 8. Därmed 
föreligger nu den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
godkännande. 

Uppföljningen har skett genom att samtliga chefer som mottagit fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter har besvarat ett digitalt frågeformulär. Uppföljningen har 
skett i samverkan med skyddsombud/ arbetsplatsombud och i förekommande 
fall elevskyddsombud. I flera verksamheter har även medarbetare deltagit i 
besvarandet av frågorna. 

Uppföljningen har även behandlats i respektive lokala samverkansgrupp och i 
samverkan på sektorsnivå. Slutligen har svaren sammanställts på 
kommunövergripande nivå och kommer redovisas för den centrala 
samverkansgruppen den 2 september 2021. 

Med hundraprocentig svarsfrekvens och en genomgående höjning av de redan 
sedan tidigare höga värdena visar uppföljningen att systematiken för 
arbetsmiljöarbetet är mycket god i Svalövs kommun. 

Förvaltningen ser riskbedömning och introduktion som viktiga områden att 
arbeta vidare med och förbättra ytterligare tillsammans med de fackliga 
parterna. 

Förslag till beslut är att uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020-2021 godkänns. 

Personalutskottet föreslog 2021-09-07, § 26, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020-2021 
godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-09-07, § 26 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 
Protokoll från central samverkan den 2 september 2021 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(46) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020-2021 godkänns enligt förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 
augusti 2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef Utvecklingschef Sektorchefer 
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Dnr KS 349-2021, VN 15-2021 

§ 221 Förslag till reviderade valdistrikt 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra delas i totalt tre distrikt 
som får namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska se över indelningen av valdistrikt året närmast före det år då 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

Inför valet i september 2022 föreslås därför att vissa ändringar av 
valdistriktsindelningen görs i enlighet med vallagens bestämmelser. Enligt 
förslaget ska kommunen bestå av 7 valdistrikt enligt följande: Billeberga- 
Tågarp, Röstånga- Konga- Ask, Kågeröd- Stenestad, Teckomatorp- Norrvidinge 
samt Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra. 

Efter det att kommunfullmäktige behandlat valdistriktsindelningen, tar 
Länsstyrelsen Skåne ställning till indelningen och meddelar sitt beslut senast 
den 1 december 2021.  

Valnämnden föreslog 2021-08-31, § 5, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valdistrikten Svalöv Södra och 
Svalöv Norra delas i totalt tre distrikt som får namnen Svalöv Norra, Svalöv 
Östra och Svalöv Västra. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2021-08-31, § 5 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
Karta över nuvarande valdistriktsindelning i Svalövs kommun 
Karta över förslag på ny valdistriktsindelning i Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Ingrid Ekströms (SD): förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra 
delas i totalt tre distrikt som får namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv 
Västra. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län  
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LATE) 
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Dnr KS 354-2017, VN 5-2017 

§ 222 Revidering av ersättningsbestämmelser avseende 
röstmottagare m fl i allmänna val och kommunala 
folkomröstningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare i 
allmänna val och kommunala folkomröstningar, daterade 26 augusti 
2021, antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av behov att förenkla administrationen kring ersättningen till 
röstmottagare föreslår förvaltningen att ersättningsbestämmelser för 
röstmottagare revideras.  

Genom att anlita röstmottagare som arvoderade uppdragstagare, istället för att 
anställa röstmottagare på timbasis, minskas kommunens lönekostnader 
samtidigt som ersättningen till röstmottagare hålls konstant. Kommunen 
behöver då inte längre separat beräkna OB- ersättning, pension och sociala 
avgifter.  

Lösningen möjliggörs genom att en separat gruppförsäkring tecknas för 
samtliga röstmottagare, ordföranden och vice ordföranden inför allmänt val eller 
folkomröstning. 

Valnämnden föreslog 2021-08-31, § 3, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade 
ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val och kommunala 
folkomröstningar, daterade 26 augusti 2021, antas. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2021-08-31, § 3 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-27 
Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val 
och kommunala folkomröstningar, daterat 2021-08-26  
Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i 
allmänna val, 2018-01-29, § 7 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till 
reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val och 
kommunala folkomröstningar, daterade 26 augusti 2021, antas.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LATE) 
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Dnr 296-2021 

§ 223 Plan för intern kontroll 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras att med utgångspunkt från 
diskussionerna vid dagens sammanträde ta fram förslag till intern 
kontrollplan 2022 för beslut på kommunstyrelsens sammanträde i 
december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2021-05-17, § 123, bl a följande 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. 

För att öka kommunstyrelsens insyn i arbetet med plan för intern kontroll 2022 
inhämtas underlag från kommunstyrelsen vid sammanträdet i form av en 
workshop. Om detta arbetssätt visar sig framgångsrikt kan det eventuellt bli en 
del av den reviderade policy för intern kontroll som sagda avdelning ska 
presentera för kommunfullmäktige under december månad 2021. 

Beslutsunderlag 

Exempel på risker som underlag för vidare diskussion avs intern kontroll 
Gällande policy samt plan för intern kontroll 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunförvaltningen uppdras att med utgångspunkt 
från diskussionerna vid dagens sammanträde ta fram förslag till intern 
kontrollplan 2022 för beslut på kommunstyrelsens sammanträde i december 
2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, RNWF) 
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Dnr KS 75-2021 

§ 224 Digitaliseringsstrategi 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Inkomna remissvar noteras.  

2. Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad 
den 23 augusti 2021, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf digitaliserings- och IT-chef Michael Wide har under en tid arbetat med 
framtagande av ett förslag till Digitaliseringsstrategi. Vi föreslår att förslaget 
remitteras till samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag, för beslut i 
kommunfullmäktige i september månad 2021. 

Arbetsutskottet fattade 2021-05-04, § 32, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till Digitaliseringsstrategi remitteras till samtliga nämnder, styrelser, 
bolag, ungdomsrådet och rådet för handikappade och pensionärer. Yttranden 
ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-08-20 inför behandling i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september månad 2021.  

Efter genomförd remissomgång föreligger nu ett reviderat förslag till 
Digitaliseringsstrategi. Sista svarsdag var den 20 augusti 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden, socialnämnden, Styrelsen 
för BT-Kemi efterbehandling, ungdomsrådet samt Svalövs Kommunhus AB 
ställer sig i sina remissvar positiva till utarbetat förslag för Digitaliseringsstrategi.  

Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar i sitt remissvar mer tydlighet och 
struktur i Digitaliseringsstrategin. Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
ställer sig överlag positivt till förslaget till digitaliseringsstrategi, men ställer ett 
antal frågor om utbildning för äldre och funktionshindrade samt digital säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-08-24, § 77 
AB SvalövsBostäders yttrande, daterat 2021-08-24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-23 
Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi, daterat 2021-08-23 
Rådets för funktionshindrade och pensionärer yttrande, daterat 2021-08-20 
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 76 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-07-19, § 78 
Socialnämndens protokoll, 2021-06-23, § 93 
Svalövs Kommunhus AB:s yttrande, daterat 2021-06-22, § 66 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-06-17, § 55 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 19 
Ungdomsrådets yttrande, daterat 2021-06-04 
Styrelsens för BK Kemi efterbehandling protokoll 2021-05-26, § 22 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 32 
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Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-21 
Förslag till Digitaliseringsstrategi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Marie Irbladhs (C) och Jan Zielinskis 
(S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Inkomna remissvar noteras. 2) 
Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad den 23 
augusti 2021, antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLWE) 
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Dnr KS 338-2021, KS 30-2019, BIN 441-2021 

§ 225 Revidering av regelverk för skolskjuts för elev i 
förskoleklass, grundskola och grund- och 
gymnasiesärskola 

 

 
 

 
 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola 
och grund- och gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 fastställs att 
gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Regelverket för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola samt grund- och 
gymnasiesärskola i Svalövs kommun utgår från bestämmelserna om skolskjuts 
i skollagen (2010:800) och omfattar elever i grundskola inklusive förskoleklass, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Bestämmelser om skolskjuts finns i 9 
kap. 15 b-e och 21, 21 a §§ skollagen (förskoleklassen), 10 kap. 32-33 och 40 
§§ skollagen (grundskolan), 11 kap. 31-32 och 39 §§ skollagen (grund-
särskolan) och 18 kap. 30-31 och 35 §§ skollagen (gymnasiesärskolan). 

Bildningsnämnden övertog 2021 ansvaret för skolskjuts från 
Samhällsbyggnadsnämnden. I regelverket för skolskjuts (antaget av 
kommunfullmäktige den 25 februari 2019) finns skrivelser som därför inte längre 
är aktuella och är i behov av revidering. Dessa är ”Överklagande till 
samhällsbyggnadsförvaltningen” och ”Delegerad tjänsteman på 
samhällsbyggnadsförvaltningen”. Vid tillämpning av regelverket har också ett 
behov av förtydligande framkommit, vilket gäller elever som flyttar under termin. 
Förslaget är att Bildningsnämnden godkänner att formuleringen nedan läggs till 
bestämmelser under rubrik 2.2, som följer: ”Elev som under pågående termin 
flyttar till ny folkbokföringsadress inom Svalövs kommun och till annan skolas 
upptagningsområde har rätt att gå kvar på den gamla skolan om plats finns, 
men rätten till skolskjuts upphör. Rätten till skolskjuts kvarstår dock om det inte 
innebär att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för Svalövs 
kommun. Om flytten däremot är inom samma upptagningsområde och 
skolskjutsbehov kvarstår eller upphör ska detta omgående anmälas till 
kommunen.” 

Bildningsnämnden föreslog 2021-08-17, § 78, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till regelverk för skolskjuts 
för elev i förskoleklass, grundskola och grund- och gymnasiesärskola, daterade 
2021-08-09 fastställs att gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Det noteras att kommunfullmäktige 2019-02-25, § 27 (Dnr KS 30-2019, SBN 
363-2016), fattade följande beslut: 1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev 
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i förskoleklass, grundskola samt grund- och gymnasiesärskola, daterat 2019-
01-10, fastställs att gälla fr.o.m. 2019-07-01. 2) Elev som under läsåret 
2018/2019 beviljats busskort för skolresa till vald skola utanför kommunen ska 
efter ansökan beviljas busskort för att slutföra utbildningen vid den valda 
skolan, dock som längst tre läsår fr.o.m. 2019-07-01. 3) En utvärdering skall 
genomföras per 2020-07-01. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-08-31, § 164, följande beslut: Utvärderingen 
av skolskjutsregelverket godkänns. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 164 
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 78 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-09 
Regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola och grund- och 
gymnasiesärskola, daterade 2021-08-09 
Regelverk för skolskjuts för elev i förskoleklass, grundskola samt grund- och 
gymnasiesärskola daterat 2019-02-25. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25, § 27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellström (SD): 1) Förslag till regelverk för skolskjuts för elev i 
förskoleklass, grundskola och grund- och gymnasiesärskola, daterade 2021-08-
09 fastställs att gälla fr.o.m. 2021-10-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, DDSN, MAN, LELE, RNWF) 
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Dnr KS 225-2021, SBN 510-2021 

§ 226 Yttrande över förslag till eleffektplan för perioden 
2022-2026, Helsingborgs stad och Öresundskraft 
AB  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Yttrande, daterat den 7 juli 2021, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har mottagit Helsingborg stads och Öresundskrafts ABs 
förslag på eleffektplan för remiss.  

Sveriges energisystem genomgår stora förändringar. Elanvändningen kommer 
att öka kraftigt de kommande åren, särskilt i städer och tätorter. Elektrifieringen 
av transportsektorn som påbörjats kommer att accelerera och elbehovet 
förväntas öka även i många andra sektorer, inte minst inom 
tillverkningsindustrin. Utvecklingen är önskvärd för att reducera utsläpp av 
växthusgaser, men leder även till att fler använder mer el samtidigt. 
Effektbehovet, elanvändningen per tidsenhet, ökar. Den ökade efterfrågan i 
kombination men bristande överföringskapacitet och begränsad lokal 
elproduktion skapar utmaningar för effektförsörjningen i södra Sverige. För att 
kunna möta dessa utmaningar och tillgodose efterfrågan på el årets alla timmar 
har Helsingborgs stad tillsammans med Öresundskraft AB tagit fram en 
eleffektplan. 

Ambitionen med eleffektplanen är att ta ett helhetsgrepp kring eleffektfrågan 
och genom kunskapshöjning och löpande åtgärder under perioden 2022–2026 
bidra till att säkerställa ett framtida, hållbart säkert och effektivt 
elenergiutnyttjande.  

Eleffektplanen riktar sig till kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, miljönämnden, Öresundskraft AB, Helsingborgshem AB, 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA), Helsingborgs hamn AB och Helsingborgs stads Förvaltning 
AB (HSFAB). 

I missivet efterfrågas synpunkter rörande läsbarhet och omfattning, förslag till 
åtgärder, samverkansbehov, förankring och genomförandefrågor samt resurs- 
och finansieringsbehov för åtgärderna  

Från den 10 juni till den 27 september 2021 är eleffektplanen på remiss till 

berörda nämnder, bolag och ett urval av externa aktörer. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-08-25, § 69, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Yttrande, daterat den 7 juli 2021, godkänns. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 159 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-07 
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Yttrande, daterat 2021-07-07 
Missivbrev inkl. Förslag till eleffektplan för perioden 2022-2026, Helsingborgs 
stad och Öresundskraft AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Yttrande, daterat den 7 juli 
2021, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Helsingborgs stad (inkl yttrande) 
Öresundskraft AB (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN) 
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Dnr KS 344-2021, SBN 549-2021 

§ 227 Yttrande över remiss Länsstyrelsen Skånes förslag 
till regionalt åtgärdsprogram för miljömål 2021-
2025  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Yttrande, daterat den 10 augusti 2021, godkänns med justeringen att 
andra meningen under rubriken ”Förvaltningens synpunkter” tas bort. 

2. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2021-08-25, antas som 
kommunstyrelsens eget. 

3. Åtgärd HL10 Inköp av miljöbra mat, föreslås revideras enligt följande: 
Offentlig sektor köper i högre uträckning in mat som gynnar hållbar 
matproduktion och bidrar till minskade klimatutsläpp. Närproducerade 
och säsongsanpassade råvaror samt andelen svenskt naturbeteskött 
ökas. 

Reservation 

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har mottagit Länsstyrelsen Skånes remiss gällande förslag till 
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025. 

Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till 
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans 
för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för det regionala 
miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras 
av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala 
miljömål samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i 
Skåne.  

Länsstyrelsen önskar få in synpunkter och förslag för att göra 
åtgärdsprogrammet till en samlande och kraftfull utgångspunkt för det 
gemensamma arbetet mot ett mer hållbart Skåne. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-08-25, § 158, kommunstyrelsen 
fatta följande beslut: 1) Yttrande, daterat den 10 augusti 2021, godkänns med 
justeringen att andra meningen under rubriken ”Förvaltningens synpunkter” tas 
bort. 

Beslutsunderlag 

Reviderat yttrande efter samhällsbyggnadsnämndens beslut, daterat 2021-08-
30 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 158 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-10 
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Yttrande, daterad 2021-08-10 
Missivbrev – Remiss åtgärdsprogram, daterad 2021-06-18 
Remissversion Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 
Yttrande över Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2021-2025.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Ida Andersson (C) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 1) Yttrande, daterat den 10 augusti 2021, godkänns 
med justeringen att andra meningen under rubriken ”Förvaltningens 
synpunkter” tas bort. 2) Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 2021-
08-25, antas som kommunstyrelsens eget. 3) Åtgärd HL10 Inköp av miljöbra 
mat, föreslås revideras enligt följande: Offentlig sektor köper i högre uträckning 
in mat som gynnar hållbar matproduktion och bidrar till minskade klimatutsläpp. 
Närproducerade och säsongsanpassade råvaror samt andelen svenskt 
naturbeteskött ökas. 

Torbjörn Ekelund (L): Teddy Nilssons m.fl. yrkande, avseende punkt 3) avslås.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Teddy Nilssons m.fl. yrkande avseende 
punkt 1) och 2) och finner att kommunstyrelsen antar dessa.  

Därefter ställer ordförande Teddy Nilssons m.fl. yrkande, avseende punkt 3) 
mot Torbjörn Ekelunds avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen antar  
Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN, SARA) 
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Dnr KS 318-2021, KS 18-2019, SBN 643-2021 

§ 228 Övertag av Röstångabadet – Svalövs 
Samhällslokaler AB 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Utifrån inkomma remissvar beslutar kommunstyrelsen att bereda 
möjligheten att överföra Röstångabadet till Svalövs Samhällslokaler AB.  

Deltar ej 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet 
av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Det nybildade Svalövs Samhällslokaler AB har till föremål för sin verksamhet att 
äga och förvalta fastigheter och lokaler, och därmed sammanhängande 
verksamhet i Svalövs kommun. Syftet med bolaget är således att säkerställa att 
kommunens verksamheter skall ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva 
lokaler för sina verksamheter.  

Detta uppnås genom att bolaget äger, bygger, vårdar, förvärvar, avyttrar och 
förvaltar fastigheter och lokaler. Över tid kommer de lokaler som idag förvaltas 
av Svalövs kommun samt AB SvalövsLokaler, med något enstaka undantag, 
flyttas över till Svalövs Samhällslokaler AB.  

Med anledning av den situation som uppkommit kring Röstångabadet finns det  
skäl att flytta över förvaltningen av badet och tillhörande avtal till Svalövs 
Samhällslokaler AB redan nu. Det är sannolikt en fördel om för samtliga parter 
om den fortsatta processen kan hållas samman av en aktör.   

Förslaget att Svalövs Samhällslokaler AB skall ta över Röstångabadet 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, Svalövs kommunhus AB och 
Svalövs samhällslokaler AB. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 8 september. Därefter föreslås att kommunstyrelsen bereder 
ärendet den 13 september inför beslut i kommunfullmäktige den 27 september 
2021.  
 
Arbetsutskottet fattade 2021-08-24, § 78, följande beslut: 1) Förslaget om 
Svalövs Samhällslokaler ABs övertag av kommunens avtal rörande 
Röstångabadet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, Svalövs 
Kommunhus AB och Svalövs Samhällslokaler AB. 2) Yttrande ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 september. 3) Ärendet justeras 
omedelbart.   
 
Svalövs Samhällslokaler AB fattade 2021-08-25, § 40, följande beslut: Svalövs 
Samhällslokaler AB ställer sig positiva till ett övertag av Röstångabadet och 
antar yttrandet, daterat den 25 augusti 2021, som sitt eget och översänder till 
kommunstyrelsen. 
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Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-08-25, § 170, följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till ett övertag av 
Röstångabadet för Svalövs Samhällslokaler AB och antar yttrandet, daterat den 
25 augusti 2021, som sitt eget och översänder till kommunstyrelsen. 
 
Svalövs Kommunhus AB fattade 2021-09-06, § 84, följande beslut: Svalövs 
Kommunhus ställer sig positiva till ett övertag av Röstångabadet för Svalövs 
Samhällslokaler AB. Moderbolaget anser att ett övertag ligger i linje med 
beslutad bolagsordning för bolaget. Ett övertag görs med fördel innan 
projektstart av Röstångabadet. 

Beslutsunderlag 

Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2021-09-06, § 84 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 170 
Svalövs Samhällslokaler AB:s protokoll 2021-08-25, § 40 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-24, § 78 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
Bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB, antagen kommunfullmäktige 
2020-09-28, § 182 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2020-
10-26, § 200 
Statusbedömning Röstånga Friluftsbad, April 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Stefan Pettersson 
(M), Aase Jönsson (KD): Utifrån inkomma remissvar beslutar kommunstyrelsen 
att bereda möjligheten att överföra Röstångabadet till Svalövs Samhällslokaler 
AB. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli  
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(46) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 260-2021,SBN 486-2021 

§ 229 Finansiering av ny tjänst för åtgärdssamordning - 
Saxån-Braåns vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Ärendet skjuts till nästkommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

I Saxån-Braåns vattenråd pågår ett mycket aktivt åtgärdsarbete med sju projekt 
som genomförs endast under 2021, och ytterligare 25 projekt ligger i 
planeringsfas. Detta arbete har möjliggjorts av vattenrådets åtgärdssamordnare 
som finansierats genom ett statligt LEVA-bidrag från Havs- och 
vattenmyndigheten. Vid årsskiftet 2021/2022 tar LEVA-projektet slut och 
därmed försvinner finansieringen. För att kunna fortsätta det arbete som 
påbörjats och bedrivits med stort genomslag och hög utdelning krävs en 
långsiktighet. För att åstadkomma det behövs en stabil grundfinansiering som, 
när det är möjligt, kan växlas upp med statliga medel.  

Vattenrådets styrelse förslår att kommunernas finansiering av vattenrådets 
verksamhet höjs med 50 000 kronor som ska användas till en tjänst som 
åtgärdssamordnare. Dessa medel utgör i sig själv en möjlighet till en permanent 
deltidsanställning för en åtgärdssamordnare men ambitionen är att växla upp 
dessa kommunala medel med statligt stöd för att få till en åtgärdssamordnare 
som arbetar på heltid. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i vattenrådets 
styrelses förslag och betonar vikten av att det arbete som påbörjats får pågå så 
länge som samarbetsavtalet mellan kommunerna sträcker sig. Samarbets-
avtalet sträcker sig fram till 2027 med möjlighet till förlängning.  

Det noteras att anslaget avser tiden fr o m 2022-01-01. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-06-16, § 125, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Finansiering av tjänst för 
åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd med 50 000 kronor per år 
tillstyrks under förutsättning att även övriga kommuner bidrar till finansieringen. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 201, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 201 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 125 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Protokoll styrelsen Saxån-Braåns vattenråd 2021-05-06 

Samarbetsavtal för Saxån-Braåns vattenråd  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Angelie Fröjd (M):  Ärendet skjuts till 
nästkommande sammanträde.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, AAN, EVLT, MSDG, BRFG, SARA) 
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Dnr 255-2021 

§ 230 Utseende av signalskyddschef och biträdande 
signalskyddschef 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunchefen bemyndigas att förordna signalskyddschef och 
biträdande signalskyddschef för Svalövs kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamheter som kan ha betydelse för 
Sveriges säkerhet. Dessa verksamheter kan även finnas i kommunen. I 
säkerhetsskyddslagen (2018:585), med tillhörande förordning (2018:658), ställs 
tydliga krav på kommunens säkerhetsskyddsarbete utifrån områdena 
informationssäkerhet, fysiskt skydd och personalsäkerhet. Ett av dessa krav är 
att kommunen, inom ramen för sitt informationssäkerhetsarbete, ska ha ett 
fungerande signalskydd vid kommunicering av känslig information till externa 
aktörer. Signalskydd är dessutom det område inom säkerhetsskyddet som 
växer mest, då det även är tätt sammankopplat med kommunens arbete med 
civilt försvar. 

För att säkerställa att kommunens signalskydd fungerar och upprätthålls i 
enlighet med gällande bestämmelser, ska kommunstyrelsen därför förordna en 
signalskyddschef och minst en biträdande signalskyddschef. Kommunens 
signalskyddschef rapporterar, jämte säkerhetsskyddschefen, direkt till 
kommunchefen i frågor som rör signalskydd. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 69, fatta följande beslut: 1) 
Kommunchefen bemyndigas att förordna signalskyddschef och biträdande 
signalskyddschef för Svalövs kommun. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 203, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-0816, § 203 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 69 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Kommunchefen bemyndigas att 
förordna signalskyddschef och biträdande signalskyddschef för Svalövs 
kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m.fl. yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH) 
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Dnr 312-2021 

§ 231 Initiativärende, Efterarbetet BT kemi efter 
slutsanering 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Initiativärendet avvisas.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende rörande efterarbetet 
BT Kemi efter slutsanering.  

Socialdemokraterna yrkar på följande:  

 Att väcka frågan om hur efterarbetet efter slutsanering av BT Kemi skall 
hanteras. 

 Att det skapas bred förankring kring ett framtida efterarbete i samråd 
med kommuninvånarna, eleverna på Parkskolan och tidigare Styrelse 
för BT Kemi slutsanering. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 209, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 209 
Initiativärende, inkom 2021-08-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Zielinski (S) och Torbjörn Ekelund (L): Initiativärendet anses besvarat.  

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Initiativärendet avvisas.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandes m.fl. yrkande.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)  
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Dnr 22-2020 

§ 232 Utredningsuppdrag gällande Samordnad 
varudistribution (samlastningscentral) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas för närvarande inte 
någon central för samordnad varudistribution. 

Reservation  

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie lrbladh (C) och Lennart Pettersson (C) motionerade 2017-01-16 
avseende en utredning av en samordnad varudistribution. 

I motionen föreslogs följande: Förutsättningarna för att inrätta en samordnad 
varudistribution i Svalövs kommun utreds.  

Kommunfullmäktige biföll 2017-12-18, § 187, motionen, och en utredning av 
förutsättningarna för en samordnad varudistribution får därför göras (Dnr 19-
2017). 

Förutsättningarna för kommunen att inrätta en samordnad varudistribution på 
egen hand finns inte i nuläget. 

Av de kommuner som har inrättat en samordnad varudistribution har flertalet 
valt att gå in i en samverkan tillsammans med andra kringliggande kommuner. 

Orsaken till detta är att mindre kommuner på egen hand inte har 
förutsättningarna att uppnå fördelarna med en samordnad varudistribution. Att 
införa en sådan kräver både ekonomiska och personella resurser i många led. 
De ekonomiska besparingarna som en samlastningscentral kan ge, har också 
visat sig vara svåra att nå. Det är främst minskad påverkan på miljön där 
vinsterna ligger.  

För en väl fungerande och effektiv samordnad varudistribution krävs att man 
använder ett administrativt stödsystem som klarar av att hantera den stora 
mängd data som uppstår mellan beställare (kommun), leverantör, lagerhållare 
och transportör. Elektronisk handel (e-handel) är i nuläget nästan nödvändigt 
för att få effektivitet i kommunikationen mellan alla parters system. 

Sammanfattningsvis torde kommunen vara för liten för att inrätta en egen 
samlastningscentral. Kommunen har idag inte heller det elektroniska 
beställningssystem som i princip krävs för att uppnå effektivitet och eventuella 
besparingar. 

Förvaltningen kommer dock att uppmärksamt följa initiativ i bl a Familjen 
Helsingborg och Skånes Kommuner och återkomma med initiativ när/om så 
bedöms lämpligt. 
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Arbetsutskottet föreslog 2021-07-20, § 64, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Mot bakgrund av genomförd 
utredning inrättas f n inte någon central för samordnad varudistribution. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 204, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 204 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 64 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-05  
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 187 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 174 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 181 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 168  
Förslag till yttrande, daterat 2017-10-09  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 89  
Förslag till yttrande, daterat 2017-04-24 
Remittering av motion 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, 20 
Motion, inkommen 2017-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Angelie Fröjds (M), Aase 
Jönssons (KD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas för närvarande inte någon 
central för samordnad varudistribution. 

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C): Ärendet återremitteras med 
motiveringen: Centerpartiet inkom 2017 med en motion angående utredning av 
huruvida samordnad varudistribution kunde införas, vilken sedermera 
kommunfullmäktige biföll. Någon utredning i enlighet med motionens intention 
har inte gjorts, därav behöver uppdraget återremitteras för att uppfylla 
kommunfullmäktiges beslut. 

Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Ida Andersson m.fl. yrkande avslås.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition Ida Andersson m.fl. återremissyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, BAPN) 
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Dnr 96-2019 

§ 233 Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge (buss) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, anses 
motionen besvarad. 

Reservation  

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kent Kronqvist (S) och Jan Zielinski (S) inkom 2019-03-25 med motionen 
”Infrastruktur 108 mot Kävlinge”. I motionen yrkar motionärerna följande: 1) Att 
Svalövs kommun ställer krav på Region Skåne, Skånetrafiken och 
Kollektivtrafiknämnden om att återinföra kommunikationerna mellan 
Teckomatorp och Kävlinge väg 108. 2) Att i diskussioner med Region Skåne 
och Kollektivtrafiknämnden se över ruttningen så den även innefattar sena turer 
och strategiska hållplatser. 

Motionen var ursprungligen remitterad till samhällsbyggnadsnämnden, men 
eftersom kommunstyrelsen övertog ansvaret för kollektivtrafikfrågorna 2021-01-
01, remitterades motionen om. 

Nu föreligger yttrande från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2021-07-12, 
av vilket följande framgår: 

”Kommunen har alltsedan linjen drogs in, på olika sätt och i olika sammanhang 
försökt påverka regionen (kollektivtrafiknämnden) och Skånetrafiken i riktning 
att återupprätta förbindelsen, främst mot bakgrund av att kommunens största 
företag är beläget längs den tidigare linjen, vid väg 108 strax söder om 
Norrvidinge. 

I samrådet gällande Skånetrafikens Trafikplan 2021 lyftes också frågan, där 
kommunen önskade att tidigare linje Svalöv-Kävlinge återinsattes.  

I mars 2020 besökte kollektivtrafiknämnden som genom ledamoten Torbjörn 
Ekelund innehåller politisk representation också från Svalövs kommun, 
Norrvidinge och Vidinge Grönt. Där deltog samtidigt kollektivtrafiknämndens 
ordf Carina Zachau, vilka träffade företagsledningen på Vidinge Grönt genom 
VD Måns Nordmark och deras HR-chef Malin Jönsson. 

Undertecknad påtalar vid varje möjligt tillfälle i regionala sammanhang det 
kommunala önskemålet om åtminstone få till en återstart av linje 210, som blev 
den samfinansierade morgon- och kvällslösningen mellan Skånetrafiken, 
Svalövs kommun och Kävlinge kommun efter att linje 200 avvecklades med 
anledning för få resande. 
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Med det anser jag att förslagen i motion är genomförda, även om det ännu inte 
inneburit att trafiken återupptagits, och att motionen därmed kan anses 
besvarad.” 

Arbetsutskottet fattade 2021-07-20, § 71, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens 
ordförandes yttrande antas. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande, 
anses motionen besvarad. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 205, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 205 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-29, § 71 
Yttrande, daterat 2021-07-12 
Ny remittering av motionen, daterad 2021-01-04 
Remittering av motionen, daterad 2019-08-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29, § 84 
Motion, inkommen 2019-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: Mot bakgrund av kommunstyrelsens arbetsutskotts 
yttrande, anses motionen besvarad. 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): Motion bifalls.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandes m.fl. yrkande.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr KS 383-2019, BIN 499-2019 

§ 234 Motion, Flexibel arbetstid för anställda inom 
förskolan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls avseende punkt 1 med tillägget att utredningen ska 
omfatta kommunens samtliga verksamheter. 

2. Motionen avslås avseende punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2019-11-11 med motionen 
”Flexibel arbetstid för anställda inom förskolan”. 

I motionen yrkar Centerpartiet på följande: 

 Att kommunen utreder förutsättningarna att införa flexibel arbetstid för 
anställda inom förskolan. 

 Vid positiva svar i utredningen, är målsättningen att införa det under 
höstterminen 2020. 

Motionen överlämnades 2019-12-04 till bildningsnämnden samt 
kommunstyrelsens personalutskott för behandling.  

Bildningsnämnden fattade 2020-11-12, § 117, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-11-02, antas som bildningsnämndens eget. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionens första yrkande bifalls, med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02. 2) Motionens andra yrkande 
avslås, med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, daterat 2020-11-02. 

Personalutskottet föreslog 2021-03-02, § 8, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Motionen bifalls avseende punkt 1 
med tillägget att utredningen ska omfatta kommunens samtliga verksamheter. 
2) Motionen avslås avseende punkt 2. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 206, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 206 
Personalutskottets protokoll 2021-03-02, § 8 
Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, §117 
Yttrande, daterat 2021-02-25 
Remittering av motion, daterad 2019-12-04 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C), inkommen 2019-11-11 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Marie Irbladhs (C), Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut 
i kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls avseende punkt 1 med tillägget att 
utredningen ska omfatta kommunens samtliga verksamheter. 2) Motionen 
avslås avseende punkt 2. 

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (RNWF) 
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Dnr 40-2021 

§ 235 Motion, Fyrverkerier och pyrotekniska varor i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen bifalls.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Irbladh (C), Fredrik Jönsson (C), Lennart Pettersson (C), Eva Inhammar 
(C), Ida Andersson (C) och J Håkan Andersson (C) har i motion föreslagit att 
den kommunala ordningsstadgan för fyrverkerier och pyroteknik ses över med 
målsättningen att minska de negativa effekterna för människor, djur och 
egendom. 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Användandet av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor regleras i 
Ordningslagen (1993:1617) och kommunens Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter. Dessa reviderades senast 2009-12-21, § 147 (Dnr 416-
2008). Vid tillfället gick kommunen så långt det var möjligt med då gällande 
praxis, utan att Länsstyrelsen i Skåne län upphävde föreskriften. 

Då det förflutit ett tiotal år sedan bestämmelserna senast reviderades, kan det 
finnas anledning att undersöka om kommunen kan gå längre vad gäller 
reglering av företeelsen. Motionen föreslås därför bifallas. 

Arbetsutskottet fattade 2021-07-20, § 72, följande beslut: 2) Kommunstyrelsens 
ordförandes yttrande antas. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen bifalls. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 207, följande beslut: Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 207 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 72 
Yttrande, daterat 2021-07-12 
Remittering, daterad 2021-03-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-02-22, § 22 
Motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C), daterad 2021-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Marie Irbladhs (C), Ida Anderssons (C) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Motionen bifalls. 
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Beslutsgång 

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

 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, LELE, MAN) 
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Dnr KS 414-2020 

§ 236 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 
2021-05-29 – 08-31 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
08-16 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 347-2021 

§ 237 Tillförordnad utvecklingschef 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Hanna Åstrand tillförordnads som utvecklingschef från den 1 oktober till 
och med den 30 april 2022. 

2. Under samma tid som ovan erhåller Hanna Åstrand ett tillfälligt 
lönetillägg om 4 000 kronor per månad.  

Sammanfattning av ärendet 

Då den tidigare utvecklingschefen har lämnat sin anställning den 31 augusti 
föreligger nu ett behov att tillförordna en ny utvecklingschef. Då förvaltningens 
erfarenhetsvärde för tiden det tar att rekrytera högre chefstjänster överstiger 
kommunchefens delegation om sex månader föreslås att kommunstyrelsen 
beslutar om att tillförordna en ny utvecklingschef. 

Förvaltningens förslag till tillförordnad utvecklingschef är Hanna Åstrand, som 
för närvarande är enhetschef inom social sektor. Hon har en adekvat bakgrund 
för tjänsten och har visat på mycket goda ledaregenskaper i en krävande 
befattning. Det föreslagna lönetillägget följer gängse rutin inom förvaltningen. 

Förvaltningen kommer att återkomma till personalutskottet i oktober 2021 med 
förslag på kriterier samt tidplan inför den kommande rekryteringen. 

Personalutskottet föreslog 2021-09-07, § 28, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Hanna Åstrand tillförordnads som utvecklingschef från den 1 oktober 
till och med den 30 april 2022. 2) Under samma tid som ovan erhåller Hanna 
Åstrand ett tillfälligt lönetillägg om 4 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-09-07, § 28 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 121 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S), Aase Jönsson 
(KD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Ida Andersson (C): 1) Hanna Åstrand tillförordnads som utvecklingschef från 
den 1 oktober till och med den 30 april 2022. 2) Under samma tid som ovan 
erhåller Hanna Åstrand ett tillfälligt lönetillägg om 4 000 kronor per månad. 

Beslutsgång 

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

 

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



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(46) 
Sammanträdesdatum 

2021-09-13 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 365-2021 

§ 238 Initiativärende, angående utvärdering av 
näringslivsenheten 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Initiativärendet behandlas på nästkommande på sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2021-09-13 med ett 
initiativärende rörande utvärdering av näringslivsenheten.  

I initiativärendet yrkar dem på följande:  

 att en utvärdering av dagens organisation görs. 

 att en önskvärd framtida organisation planläggs, vilken kompetens som 
behövs, samt vilken typ av inriktning och mål som ska finnas för 
organisationen. 

 att alla politiska partier blir tidig remissinstans eller på annat vis 
involveras i arbetet. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende, inkom 2021-09-13 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


