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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 17.37 

Beslutande Teddy Nilsson (SD), ordf 
Katarina Hollósy Boo (S), tjg ers för Émilie Lundgren (S) 
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Aase Jönsson (KD) 
Anneli Persson (S) 
Hans Lindström (SD), tjg ers för Ingrid Ekström (SD), §§ 281 – 282 
Ingrid Ekström (SD), §§ 283 - 300 
Marie Irbladh (C) 
Sten Wendel (M) 
Agneta Lenander (V) 
Kim Hellström (SD), §§ 281 – 293 (kl 13.30 – 16.40) 
Hans Lindström, tjg ers för Kim Hellström, §§ 294 - 300 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Torbjörn Ekelund (L) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Hans Lindström (SD), §§ 283 - 293 
Stefan Pettersson (M) 
Frank Urban Johansson (KD) 
Niklas Bohn (S), §§ 281 – 293 (kl 13.30 – 16.40) 
Annelie Johnsson (C), §§ 281 – 291 (kl 13.30 – 16.20) 
Betty Rosenqvist (M) 
Anders Malmros (V) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Inger Offesson Persson, tf ekonomichef, §§ 281 - 287 
Cecilia Hagström, HR-chef, §§ 281 - 297 
Hanna Åstrand, utvecklingschef, §§ 281 - 289 
Åke Svensson, tf utbildningschef, §§ 281 - 284 
Hans Pansner, redovisningsansvarig, §§ 281 - 287 
Eva Lostedt, ekonom, §§ 281 – 287 
Niklas Schörling, Trygghets- och säkerhetschef, §§ 285 – 289, 291 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-11-08, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 281 - 300 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-12-08 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 282 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson och HR-chef Cecilia Hagström informerar 
om uppföljning av tidigare inspektion, inspektionsmeddelande 
2021/058066, Solstrålen, Svalan (Dnr 501-2021) 

b) Prel befolkningsstatistik 2022-09-30 (Dnr 139-2022) 

c) Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2022, Söderåsens miljöförbund, 
§ 48, 2022-10-04, dnr: 2021.223, tjänsteskrivelse dnr: 2021.223-11 (Dnr 
65-2022) 

d) Redovisning av likviditetsanalys för år 2023 och år 2024, Söderåsens 
miljöförbund, § 50, 2022-10-04, dnr 2022.823-3, tjänsteutlåtande (Dnr 
65-2022) 

e) Förutsättningar för efterdebitering av miljöbalktillsyn, Söderåsens 
miljöförbund, § 51, 2022-10-04, dnr 2022.967-2, tjänsteutlåtande (Dnr 
65-2022) 

f) Söderåsens miljöförbund, Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2022, 
dnr 2021.223 (Dnr 98-2021 och 65-2022) 

g) SKR Cirkulär 22:38 - En primärvårdsreform – bestämmelser med 
ikraftträdande 2022-07-01, 22:45 -Värdesäkring av ersättning som 
betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått 
försäkringsskydd enligt AGS-KL, Cirkulär 22:46 - Åldershöjningar fr o m 
1 januari 2023 i AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen, 
samt SKR Cirkulär 22:47 - Automatiserat beslutsfattande och ny lag om 
proportionella val i kommuner och regioner (Dnr 1-2022) 

h) Tf ekonomichef Inger Offesson Persson presenterar sig (Dnr 409-2022) 

i) Valnämndens ordförande Hans Lindström informerar om genomfört val 
2022 (Dnr 249-2022) 

j) Kommunchef Stefan Larsson informerar om tvist gällande entreprenad 
BT Kemi efterbehandling (Dnr 167-2020) 

k) Ordförandebeslut gällande ansökan om omfördelning av bidragsmedel, 
BT Kemi Efterhandling (bilagor: Ansökan och budget) (Dnr 167-2020) 

l) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Regionalt bredbandsstöd - 
Beslut. Svalövs kommun beviljas 10 mnkr (Dnr 277-2022) 

m) Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Pettersson informerar 
om dom överklagat beslut, Detaljplan för Billeberga 11:4, Mål nr P 
2589-22, (SBN Dnr 69-2016) (Dnr 469-2022) 
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n) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Bjuvs kommuns utträde ur 
Söderåsens miljöförbund (Dnr 194-2020). 

o) Kommunchef Stefan Larsson informerar Planerade åtgärder med 
anledning av gällande och befarade energipriser vintern 2022/2023. 
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Dnr - 

§ 283 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-11-08 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-11-15 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB 2022-11-08 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB 2022-11-09 
Protokoll från bolagsstämma i Svalövs Energi AB, 2022-08-05 [per capsulam] 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Energi AB 2022-08-18 [sekretessmarkerad 
kopia] 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Energi AB 2022-09-29 [sekretessmarkerad 
kopia] 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Energi AB 2022-10-27 [sekretessmarkerad 
kopia] 
Protokoll från bolagsstämma i Svalövs Utveckling AB 2022-08-05 [per 
capsulam] 
Minnesanteckningar Söderåsens Miljöförbund samrådsmöte med 
medlemskommunerna 2022-10-28 
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund 2022-11-08 
FINSAM, Protokoll  från styrelsemöte 2022-10-24 
FINSAM, Protokoll  från styrelsemöte 2022-10-24 
Protokoll, Sydvatten AB 2022-10-18 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(36) 
Sammanträdesdatum 

2022-12-05 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 497-2021 

§ 284 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ordförande i näringslivsrådet för innevarande mandatperiod väljs 
Anna Berg von Linde (M). 

2. Till vice ordförande i näringslivsrådet för innevarande mandatperiod 
väljs Jan Zielinski (S). 

3. Till ledamöter i näringslivsrådet för tiden fram till 2024-12-31 väljs 
Magnus Öhrström (Ring Knutstorp), Måns Nordmark (Vidinge Grönt), 
Linda Lindhake (Fastighetsbyrån) och Robert ”Tjoffe” Nilsson (DaRoNi). 

4. Till ledamöter i näringslivsrådet för tiden fram till 2023-12-31 väljs Per 
Berglund (Björnekulla Food AB), Linus Granberg (ICA 
Teckomatorp),Viveka Krantz (Loaps Gård) och Sebastian Mullert (Villa 
Söderåsen). 

5. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen, innebärande att kommunstyrelsens 
personalutskott upphör per 2022-12-31, återkallas samtliga uppdrag i 
detta utskott per detta datum. 

Reservationer  

Mot beslutet, punkt 5) reserverar sig Katarina Hollósy Boo (S), Jan Zielinski (S), 
Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C) och Agneta Lenander (V). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har enl näringslivsrådet reglemente att utse ordförande och 
vice ordförande i näringslivsrådet.  

Av reglementet för näringslivsrådets § 4 framgår följande: ”Näringslivsrådet är 
underställt kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande i näringslivsrådet 
ska vara en ledamot ur kommunstyrelsens presidium. Dessa poster väljs av 
kommunstyrelsen separat. Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsammans med ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, 
bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden är ledamöter i 
näringslivsrådet. Ersättare för ledamöterna utses men deltar endast då 
ordinarie ledamot inte kan delta. 

Antalet ledamöter från de företag, alla etablerade i Svalövs kommun som ska 
ingå i näringslivsrådet uppgår till max åtta. Företagarna ska representera 
kommunens geografiska område, ett brett urval av de branscher som finns i 
kommunen och även vara representativa gällande kön, ålder och bakgrund. 

Ledamöter från företagen utses av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Ledamöterna väljs för en period av två år i taget, med löpande urval (dvs 4 väljs 
vartannat år och 4 det andra året). Företagare samt representanter från företag 
i Svalövs kommun kan nominera företagare samt representanter från företag i 
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Svalövs kommun och kommunförvaltningen formulerar förslag som beslutas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Rådet har rätt att till sig adjungera företrädare för företagsorganisationer.” 

Då förslaget till ny näringslivsstrategi är remitterat till bl a näringslivsrådet, finns 
det skäl att inte avvakta arbetsutskottets sammanträde 2022-12-20, utan att i 
stället förrätta valen vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-05. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Till 
ordförande i näringslivsrådet för innevarande mandatperiod väljs Anna Berg 
von Linde (M). 2) Till vice ordförande i näringslivsrådet för innevarande 
mandatperiod väljs Jan Zielinski (S). 3) Till ledamöter i näringslivsrådet för tiden 
fram till 2024-12-31 väljs Magnus Öhrström (Ring Knutstorp), Måns Nordmark 
(Vidinge Grönt), Linda Lindhake (Fastighetsbyrån) och Robert ”Tjoffe” Nilsson 
(DaRoNi). 4) Till ledamöter i näringslivsrådet för tiden fram till 2023-12-31 väljs 
Per Berglund (Björnekulla Food AB), Linus Granberg (ICA Teckomatorp),Viveka 
Krantz (Loaps Gård) och Sebastian Mullert (Villa Söderåsen). 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 5) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
om reviderat reglemente för kommunstyrelsen, innebärande att 
kommunstyrelsens personalutskott upphör per 2022-12-31, återkallas samtliga 
uppdrag i detta utskott per detta datum. 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (M) och Agneta Lenander (V): Avslag på punkt 
5). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, punkterna 1) – 4), och 
finner att kommunstyrelsen antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, punkt 5), och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

Icke deltagande i beslut 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet vad gäller punkt 5). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda och näringslivsrepresentanter 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, HAAD, LAMN) 
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Dnr 351-2022 

§ 285 Val inför mandatperioden 2023 - 2026 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Val förrättades enl bilaga 1), punkterna a) – o). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att förrätta ett antal val med anledning av den nya 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Underlag för val att förrättas av kommunstyrelsen 2022-12-04 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Samtliga berörda organ 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, HAAD, LAMN) 
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Dnr KS 158-2022 

§ 286 Mål och budget 2022, plan 2023 – 2024 - 
Uppföljning per 2022-10-31 - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Uppföljning per 2022-10-31 för kommunstyrelsen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger uppföljning per 31 oktober 2022 för kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 

Uppföljning per 2022-10-31 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljning per 2022-10-31 för kommunstyrelsen 
noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 159-2022 

§ 287 Mål och budget 2022, plan 2023 – 2024 - 
Uppföljning per 2022-10-31 - Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Uppföljning per 2022-10-31 för Svalövs kommun noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger uppföljning per 2022-10-31 för Svalövs kommun. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och t 
f ekonomichef Inger Offesson Persson. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning per 2022-10-31 för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljning per 2022-10-31 för Svalövs kommun 
noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr 178-2022 

§ 288 Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget, görs för år 2023 
undantag från de av fullmäktige tidigare beslutade bestämmelserna. 
Beloppen skall sålunda vara på samma nivå som föregående år (2022), 
d v s grundstöd 18 498 kr och mandatstöd 9 129 kr.  

2. Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderade bestämmelser med 
hänsyn till detta. 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp 
med förändringar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändras 2023-01-01 från 
48 300 till 52 500 kr1. Det innebär att partistödet höjs med ca 8,7 %. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-01, § 67, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Grundstödet fastställs för 2023 till 
20 107 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2023 till 9 923 kr. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-11-14, § 258, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 258 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 67 
Reglemente för kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mot bakgrund av det rådande 
ekonomiska läget, görs för år 2023 undantag från de av fullmäktige tidigare 
beslutade bestämmelserna. Beloppen skall sålunda vara på samma nivå som 
föregående år (2022), d v s grundstöd 18 498 kr och mandatstöd 9 129 kr. 2) 
Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderade bestämmelser med hänsyn 
till detta. 

Ajournering 15.38 – 15.43 

Beslutsgång 

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

                                                   
1 https://www.regeringen.se/artiklar/2022/09/prisbasbelopp-for-2023-faststallt/ 
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Icke deltagande i beslut 

Katarina Hollósy Boo (S), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Marie Irbladh 
(C), Agneta Lenander (V) och Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
De i fullmäktige representerade partierna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, FKRT) 
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Dnr KS 368-2022 

§ 289 Remissvar: Promemoria Bättre 
konsekvensutredningar (DS 2022:22) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 kring 
föreslagna ändringar i Promemoria Ds 2022/22 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har getts möjlighet att besvara promemorian Bättre 
konsekvensutredningar. 

Varje år tar kommittéer, särskilda utredare, Regeringskansliet och andra statliga 
förvaltningsmyndigheter fram ett stort antal konsekvensutredningar inför beslut 
och förslag om lagar och regler. Syftet med konsekvensutredningar är bland 
annat att så långt som möjligt försäkra sig om att en åtgärd som övervägs 
verkligen behövs, att den löser det aktuella problemet samt att ge ett allsidigt 
underlag för bedömningen av de konsekvenser, t.ex. sociala, ekonomiska och 
miljömässiga, som åtgärden kan medföra. 

I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar 
samlas. Konsekvensförordningen föreslås, i likhet med nu gällande regler, 
uppställa krav på att en konsekvensutredning ska redovisas när statliga 
förvaltningsmyndigheter under regeringen beslutar om föreskrifter eller 
allmänna råd. Kravet innebär att konsekvensutredningar ska tas fram tidigare i 
regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra 
strategiska val är som störst, vilket stärker förutsättningarna för att utforma 
ändamålsenliga åtgärder. Det tydliggörs också att konsekvensutredningar ska 
utgå från ett helhetsperspektiv, där konsekvenser för samhällets aktörer 
beskrivs och beräknas. 

Vidare föreslås att Ekonomistyrningsverket (ESV) får i uppgift att koordinera 
metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller 
konsekvensutredningar. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-15, § 81, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till yttrande enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 kring föreslagna ändringar i Promemoria 
Ds 2022/22 antas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Hanna Åstrand. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-15, § 81 
Promemoria – Bättre konsekvensutredningar Ds 2022/22 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson 
(C) och Marie Irbladh (C): 1) Förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 
2022-10-26 kring föreslagna ändringar i Promemoria Ds 2022/22 antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Regeringskansliet (inkl yttrande) (fi.remissvar@regeringskansliet.se samt fi.bas@regeringskansliet.se)  
Kommunförvaltningen (SNLN, HAAD, KAPL) 
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Dnr KS 409-2021 

§ 290 Bredbandsstrategi 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Inkomna remissyttranden noteras.  

2. Bredbandsstrategin antas gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

3. Tidigare gällande bredbandsstrategi, beslutat av kommunfullmäktige 
2015-06-15, § 104 (Dnr KS 677-2012), upphävs per 2022-12-31.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dokumentet revideras på så sätt att en punkt 3.1 införs: ”Visionen på 
längre sikt är att 100 % av hushåll och företag skall ha tillgång till minst 
100 Mbit/s oavsett var man bor och verkar i kommunen.” 

Reservationer 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 (Dnr 677-2012) om att anta en 
bredbandsstrategi för Svalövs kommun. Strategin hade en inriktning som 
sträckte sig till år 2020. Under hösten 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på en ny bredbandsstrategi vilket skulle redovisas på 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast i samband med utskottets ordinarie 
sammanträde i mars 2022. På grund av pandemi och flyktingmottagande i 
början av 2022 fattades beslut om att förslag till ny bredbandsstrategi ska 
föreslås till utskottets ordinarie möte i september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 november 2022, § 58 
remittera bredbandsstrategin till berörda instanser, samt att remissvar ska vara 
arbetsutskottet tillhanda senast 9 november 2022.  

Remissvar från berörda instanser har nu inkommit.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-15, § 74, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Inkomna remissyttranden noteras. 
2) Bredbandsstrategin antas gälla fr.o.m. 2023-01-01. 3) Tidigare gällande 
bredbandsstrategi, beslutat av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 104 (Dnr KS 
677-2012) upphävs per 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-15, § 74 
Socialnämndens protokoll, daterat 2022-10-27, § 143 
Socialnämndens Remissvar ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad 
2022-10-17 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, daterat 2022-10-26, § 86 
Vård- och omsorgsnämndens Remissvar ny bredbandsstrategi för Svalövs 
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kommun, daterad 2022-10-17 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterat 2022-10-19, § 144 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över förslag till ny bredbandsstrategi för 
Svalövs kommun (internremiss), daterad 2022-10-03 
Bildningsnämndens protokoll, daterat 2022-10-18, § 106 
Bildningsnämndens remissvar, bredbandsstrategi, daterad 2022-10-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, daterat 2022-09-20, § 58 
Förslag till ny bredbandsstrategi, daterad 2022-09-15 
Tjänsteskrivelse, förslag om ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad 
2022-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Agneta Lenander (V), Aase 
Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Sten Wendel (M): 1) 
Dokumentet revideras på så sätt att en punkt 3.1 införs: ”Visionen på längre sikt 
är att 100 % av hushåll och företag skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s oavsett 
var man bor och verkar i kommunen.” 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Agneta Lenanders (V), Aase 
Jönssons (KD), Torbjörn Ekelunds (L), Jan Zielinskis (S) och Sten Wendels (M) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Inkomna remissyttranden noteras. 2) 
Bredbandsstrategin antas gälla fr.o.m. 2023-01-01. 3) Tidigare gällande 
bredbandsstrategi, beslutat av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 104 (Dnr KS 
677-2012), upphävs per 2022-12-31. 

Marie Irbladh (C): Ändringsyrkande: Målet i punkt 3) i strategin ska vara 100 %. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Marie Irbladhs ändringsyrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Utvecklingschef 
Digitaliserings- och IT-chef 
Kommunförvaltningen (SARA, SAMA, FPAN, LAMN) 
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Dnr 425-2022 

§ 291 Överenskommelse med polismyndigheten om 
samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Överenskommelse med polismyndigheten om samverkan för ökad 
trygghet i Svalövs kommun 2023 godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna 
överenskommelsen. 

3. De delar i överenskommelsen som syftar mot föreslagen lagstiftning om 
kommuners brottsförebyggande arbete, är avhängiga av denna lags 
ikraftträdande. 

Sammanfattning av ärendet 

För att möta föreslagen ny lagstiftning för kommuner inom det brottsföre-
byggande området, föreslås denna överenskommelse med Polisen, att omfatta 
samverkansformer för arbetet på lång sikt. Kommunen behöver matcha de krav 
som ställs i lagförslaget och samtidigt kompletteras av Polisens krav och 
ambitioner. 

Evidensbaserat konstateras goda effekter av samverkan mellan olika 
samhällsaktörer, främst nära samarbete mellan kommun och Polis. Under ett 
antal år har överenskommelser tecknats, för att parterna ska uppfylla det 
ansvar som undertecknas i form av uppdrag och aktiviteter. En ny lagstiftning 
föreslås träda i kraft under sommaren 2023, innehållande tydliga krav på 
kommuners brottsförebyggande arbete.  

För att Svalövs kommun ska ha så bra förutsättningar som möjligt, föreslås 
2023 års Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs 
kommun 2023, innehålla åtaganden som syftar till att rusta kommunen att 
optimera det trygghetsskapande och brotts-förebyggande arbetet, kompletterat 
med Polisens ambitioner och därigenom ge goda förutsättningar att arbeta med 
lägesbilder och åtgärdsplaner. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-27 
Förslag till Överenskommelse med polismyndigheten om samverkan för ökad 
trygghet i Svalövs kommun 2023 
Kommuner mot brott, SOU 2021:49 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson 
(KD), Agneta Lenander (V), Marie Irbladh (C) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Överenskommelse med polismyndigheten om samverkan för ökad trygghet i 
Svalövs kommun 2023 godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande 
bemyndigas underteckna överenskommelsen. 3) De delar i överenskommelsen 
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som syftar mot föreslagen lagstiftning om kommuners brottsförebyggande 
arbete, är avhängiga av denna lags ikraftträdande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Polismyndigheten 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Trygghets- & säkerhetschef 
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Dnr KS 158-2021 

§ 292 Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2022-
2030 – Åtgärdsplan för kommunstyrelsens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till reviderad 
Energi- och klimatplan för beslut i kommunfullmäktige i juni månad 
2023, mot bakgrund av förändrade förutsättningar.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Åtgärdsplan för kommunstyrelsens verksamheter återremitteras till 
förvaltningen för omarbetning efter reviderad Energi- och klimatplan, 
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun 
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. Då kommunens gällande energistrategi antogs 2009 och är 
inaktuell har en ny plan tagits fram. Syftet med planen är att strukturera 
kommunens klimat- och energiarbete. 

Energi- och klimatplanen remitterades av samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-
28, § 89, till kommunens samtliga kommunala nämnder och bolag. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-12-15, § 251, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Energi- och klimatplan 
Svalövs kommun 2022-2030 del 1, daterad den 30 november 2021, antas. 2) 
Energistrategi för Svalövs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-
21, § 150, upphävs. 3) Bestämmelser för miljö-, naturvård-, kulturmiljö- och 
energisatsningar, antagna av kommunfullmäktige 2004-08-30, § 138, upphävs. 
4) Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs kommuns 
egna verksamheter, antagna av kommunstyrelsen 2012-08-13, § 131, upphävs. 
5) Energi- och klimatplanen ska följas upp vartannat år med start 2023 och 
uppföljningen samordnas av samhällsbyggnadsnämnden. 6) Energi- och 
klimatplanen ska ses över och revideras år 2026.  

Kommunfullmäktige fattade 2022-01-31, § 6, följande beslut: 1) Energi- och 
klimatplan Svalövs kommun 2022-2030 del 1, daterad den 30 november 2021, 
antas. 2) Energistrategi för Svalövs kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2009-12-21, § 150, upphävs. 3) Bestämmelser för miljö-, naturvård-, kultur-, 
miljö- och energisatsningar, antagna av kommunfullmäktige 2004-08-30, § 138, 
upphävs. 4)  Strategi och handlingsplan för energieffektivisering inom Svalövs 
kommuns egna verksamheter, antagna av kommunstyrelsen 2012-08-13, § 
131, upphävs. 5) Energi- och klimatplanen ska följas upp vartannat år med start 
2023 och uppföljningen samordnas av samhällsbyggnadsnämnden. 6) Energi- 
och klimatplanen ska ses över och revideras år 2026. 7) Meningen på sidan 16) 
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att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedel i kommunens skolor till 1,5 
kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel strykes. 

Energi- och klimatplanen är främst inriktad på att minska klimatpåverkan samt 
säkra en långsiktigt hållbar energiförsörjning, dels i kommunen som geografisk 
enhet dels för kommunen som organisation. För att konkretisera genomförandet 
gäller angivna mål och exempel på åtgärder. Målen i planen är inte bindande 
utan ska ses som en ambition och viljeinriktning för kommunkoncernen att röra 
sig mot. Utifrån målen ska nämnder och bolag ta fram åtgärdsplaner för att 
uppnå målen i planen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan 
avseende kommunstyrelsens verksamheter. Åtgärdsplanen föreslås gälla från 
och med 2022 till 2030. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 
Förslag till åtgärdsplan 2023 – 2030 för kommunstyrelsens verksamheter 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-01-31, § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-12-15, § 251 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-01 
Energi- och klimatplan Svalövs kommun 2022-2030 del 1, daterad 2021-11-30 
Redogörelse internremiss – Energi- och klimatplan Svalövs kommun 2022-2030 
del 1. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Marie Irbladhs (C), Agneta 
Lenanders (V), Torbjörn Ekelunds (L), Sten Wendels (M) och Ingrid Ekströms 
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Samhällsbyggnadsnämnden 
uppdras ta fram förslag till reviderad Energi- och klimatplan för beslut i 
kommunfullmäktige i juni månad 2023, mot bakgrund av förändrade 
förutsättningar. 2) Åtgärdsplan för kommunstyrelsens verksamheter 
återremitteras till förvaltningen för omarbetning efter reviderad Energi- och 
klimatplan. 

Teddy Nilsson (S), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C), Agneta 
Lenander (V), Torbjörn Ekelund (L), Sten Wendel (M) och Ingrid Ekström (SD): 
1) Åtgärdsplan för kommunstyrelsens verksamheter återremitteras till 
förvaltningen för omarbetning efter reviderad Energi- och klimatplan, under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, BRFG, SARA, HAAD) 
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Dnr 334-2022 

§ 293 Förslag till riktlinjer för obligatoriskt språktest vid 
rekrytering 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreslagen riktlinje för obligatoriskt språktest vid rekrytering enligt 
bilaga 1) till tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Personalutskottet fattade 2022-06-15, § 26, bl a följande beslut: 3) Språktest 
ska vara obligatoriskt vid rekrytering inom kommunens omsorgsverksamheter. 
4) Förvaltningen uppdras återkomma med förslag till riktlinjer för språktest vid 
rekrytering. 

En information lämnades vid personalutskottets sammanträde 2022-09-06. 

I enlighet med ovanstående beslut föreligger nu förslag till riktlinje för 
obligatoriskt språktest för beslut enligt bilaga 1) till denna tjänsteskrivelse. 

Förvaltningen föreslår att den föreslagna riktlinjen antas för kommunens 
samtliga verksamheter. 

Personalutskottet föreslog 2022-11-08, § 32, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreslagen riktlinje för obligatoriskt språktest vid rekrytering enligt 
bilaga 1) till tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 antas. 

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

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-11-08, § 32 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01, med bilaga 
Personalutskottets protokoll 2022-09-06, § 29 
Personalutskottets protokoll 2022-06-15, § 26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Wioletta 
Kopanska Larsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Anneli Persson 
(S), Marie Irbladh (C), Ingrid Ekström (SD) och Sten Wendel (M): 1) Föreslagen 
riktlinje för obligatoriskt språktest vid rekrytering enligt bilaga 1) till 
tjänsteskrivelse daterad 2022-11-01 antas. 

Beslutsgång 

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

Agneta Lenander (V): ”Bifallit förslaget då alla oavsett var vi kommer ifrån, även 
svenskfödda, ska genomgå språktest”. 

Marie Irbladh (C): ”Det bör framgå av sista meningen på sista sidan att: Aktuella 
språktester och övrig dokumentation ska fastställas av kommunchefen i samråd 
med respektive sektorschef och anmälas till berörd nämnd.” 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
 
Ajournering 16.40 – 17.05 
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Dnr KS 451-2022, BIN 627-2022 

§ 294 Regler och avgifter för kommunala förskolor och 
fritidshem i Svalövs kommun 2023  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs 
kommun 2023 fastställs att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

2. Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2023 
uppdateras efter att Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. 
Avgiftsbeloppen fastställs att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs kommun revideras årligen och 
beslutas i kommunfullmäktige. I förslag för 2023 finns föreslagna ändringar 
gällande omplacering mellan förskolor. I övrigt är alla ändringar som gjorts 
redaktionella i syfte att förtydliga regelverket och innebär ingen förändring 
jämfört med motsvarande regelverk för 2022. Ändringarna i förslaget är 
markerade i gult. 

Föreslagna ändringar gällande omplacering mellan förskolor innebär att, från 
och med 2023, så godtas omplaceringar mellan alla kommunala förskolor (inte 
enbart mellan tätorter), omplaceringar görs i huvudsak två gånger per år och 
ansökan om omplacering inte går före andra ansökningar i kön.   

Förslag till beslut är delat i två delar: dels föreslås att reviderat regelverk 
fastställs att gälla från och med 2023-01-01, dels föreslås att uppgifter om 
avgiftsbelopp läggs in i regelverket när Skolverket meddelat beslut gällande 
maxtaxa.  

Bildningsnämnden föreslog 2022-11-17, § 122, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Regler och avgifter för kommunala 
förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2023 fastställs att gälla fr.o.m. 2023-
01-01. 2) Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i Regler och avgifter för 
kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2023 uppdateras efter 
att Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. Avgiftsbeloppen fastställs att 
gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens protokoll 2022-11-17, § 122 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-07 

Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 
2023.  
Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 
2022. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Regler och 
avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 2023 
fastställs att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 2) Uppgifter om avgiftsbelopp på sida 12 i 
Regler och avgifter för kommunala förskolor och fritidshem i Svalövs kommun 
2023 uppdateras efter att Skolverket meddelat beslut gällande maxtaxa. 
Avgiftsbeloppen fastställs att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunförvaltningen (AESN, ENAG, JEBM, ASJN, AAN) 
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Dnr KS 280-2022, SBN 266-2021 

§ 295 Detaljplan Teckomatorp 19:2 (Parkskolan) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för 
Teckomatorp 19:2 (Parkskolan). 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2021-02-09, § 12, att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppgift att lokalisera var en ny skola i 
Teckomatorp kunde byggas. Skolan ska dimensioneras för mellan 300-350 
elever. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-24, § 65, att ge planenheten i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Teckomatorp 19:2, baserat på det 
framtagna lokaliseringsförslaget och utifrån förutsättningen att 
bildningsnämnden godkände fastigheten Teckomatorp 19:2 som platsen för en 
ny skola.  

Bildningsnämnden beslutade 2021-04-14, § 29, att godkänna lokaliseringen 
inom den befintliga skolfastigheten Teckomatorp 19:2. 

Bildningsnämnden beslutade den 19 april 2022, § 46, att 
samhällsbyggnadsnämnden parallellt med planeringen av en ny F-6 skola i 
Teckomatorp även undersöker möjligheten att bygga en ny idrottshall som är 
anpassat för ett elevantal på cirka 350 elever. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-08-15, § 209, under samrådsförfarandet 
följande beslut: 1) Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 november 2022, § 166, att 
detaljplan för Teckomatorp 19:2 (Parkskolan) ska skickas ut på granskning. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny skola och 
gymnastiksal inom fastigheten Teckomatorp 19:2, för att utöka elevantalet från 
cirka 220 till 420. Syftet är också att säkerställa trafikförutsättningar och 
parkeringsmöjligheter samt tillräcklig friyta för en fungerande skolgårdsmiljö 
inom planområdet. Detaljplanens syfte är också att säkra de biotopsskyddade 
trädalléer som finns inom planområdet och motverka översvämning av framtida 
bebyggelse. 

Granskningstiden pågår från den 25 november till den 16 december 2022. 

I ärendet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
Stefan Pettersson. 

Beslutsunderlag 

Remissutskick - Granskning av detaljplan för Teckomatorp 19:2 (Parkskolan) i 
Teckomatorp tätort, Svalövs kommun, Granskningstid 20221125--20221216, 
bilagor: Dagvattenutredning, Detaljplan, Plan- och genomförandebeskrivning, 
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Samrådsredogörelse, Trafikutredning 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 209 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Marie Irbladh (C), 
Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Agneta Lenander (V): 1) 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för 
Teckomatorp 19:2 (Parkskolan). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN) 
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Dnr KS 496-2021 

§ 296 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegationsordningen, diarieförda under perioden 
2022-11-01 – 2022-11-24. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-
12-05. 
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Dnr KS 267-2022 

§ 297 Rekrytering utbildningschef 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Åke Svensson anställs tillsvidare fr o m 2023-01-01 under förutsättning 
att registerkontroll och kreditupplysning inte påvisar något som utesluter 
anställning. 

2. Befintlig uppdragsbeskrivning för funktionen upphävs. 

3. Lönen för Åke Svensson fastställs till 85 000 kr per månad i 2023 års 
löneläge. 

4. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av tidigare utbildningschefs avgång föreligger det ett behov av 
att påbörja rekryteringen av en ny utbildningschef. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-08-15, § 201: 1) Kravprofil för tjänsten fastställs 
i enlighet med bilaga 1. 2) Tidplan för rekryteringsprocessen fastställs enligt 
nedan förslag. 

Personalutskottet föreslog 2022-11-15, § 37, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Åke Svensson anställs tillsvidare fr o m 2023-01-01 under 
förutsättning att registerkontroll och kreditupplysning inte påvisar något som 
utesluter anställning. 2) Befintlig uppdragsbeskrivning för funktionen upphävs. 
3) Lönen för Åke Svensson fastställs till 85 000 kr per månad i 2023 års 
löneläge. 4) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-11-15, § 37 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-15, § 201 
Personalutskottets protokoll 2022-06-26, § 24 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2022 (1 bilaga) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Torbjörn 
Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Hans Lindström (SD) och Wioletta Kopanska 
Larsson (SD): 1) Åke Svensson anställs tillsvidare fr o m 2023-01-01 under 
förutsättning att registerkontroll och kreditupplysning inte påvisar något som 
utesluter anställning. 2) Befintlig uppdragsbeskrivning för funktionen upphävs. 
3) Lönen för Åke Svensson fastställs till 85 000 kr per månad i 2023 års 
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löneläge. 4) Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
anställningsavtal. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef  
Sektorchefer 
Enhetschef kansli 
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Dnr 475-2005 

§ 298 Landskrona Svalöv Renhållnings AB - 
Borgensförbindelse 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun bekräftar att den ingångna borgensförbindelse av den 
11 april 2007 (Borgensförbindelsen), vari Svalövs kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB:s förpliktelser enligt ärende M3300-05 på fastigheterna 
Vevstaken 9 och 16 och Lundåkra 2:1 i Landskrona kommun, äger 
giltighet. Borgensförbindelsen uppgår till 17 000 000 kronor.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att 
bekräfta giltigheten av den ekonomiska säkerheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljödomstolen har den 8 februari 2007 lämnat tillstånd till Landskrona Svalöv 
Renhållnings ABs verksamhet vid avfallsanläggningen i Landskrona. I domen 
anges att tillståndet får tas i anspråk och att verksamheten bedrivas endast 
under förutsättning att bolaget, för att säkerställa de skyldigheter som gäller för 
verksamheten fullgörs, har ställt ekonomisk säkerhet om minst 66,6 mnkr. 
Säkerheten skall ställas i form av pant eller borgen enligt bestämmelserna i 2 
kap 25 § utsökningsbalken och prövas av miljödomstolen i särskild ordning.  

Kommunfullmäktige Svalövs kommun har i beslut den 27 mars 2006, § 30, och 
den 26 mars 2007, §3 4, beviljat en kommunal borgen om sammanlagt 17 mnkr 
för Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s framtida kostnader för sluttäckning 
och efterbehandling.  

Länsstyrelsen har den 28 november 2022 ställt förfrågan om ekonomisk 
säkerhets giltighet gällande borgensförbindelsen då det gått mer än 10 år 
sedan den ekonomiska säkerheten utfärdades. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan om ekonomisk säkerhets giltighet från Länsstyrelsen i Skåne län, 
2022-11-28 
Miljödomstolens i Växjö beslut, 2007-04-20 
Skrivelse till Miljödomstolen i Växjö, daterad 2007-04-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2007-03-26, § 34 
Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2007-03-06 
Skrivelse från LSR AB, inkommen 2007-03-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 2006-03-27, § 30 
Skrivelse från Landskrona stad, 2006-02-26 

Uppskattning 2005 av framtida avslutningskostnader, WSP Enviromental, 2005-
12-05 
Skrivelse från LSR AB, 2006-12-08 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Anna Berg von Lindes (M), Aase 
Jönssons (KD) och Sten Wendels (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Svalövs kommun bekräftar att den ingångna borgensförbindelse av den 11 april 
2007 (Borgensförbindelsen), vari Svalövs kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s 
förpliktelser enligt ärende M3300-05 på fastigheterna Vevstaken 9 och 16 och 
Lundåkra 2:1 i Landskrona kommun, äger giltighet. Borgensförbindelsen uppgår 
till 17 000 000 kronor. 2) Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens 
ordförande att bekräfta giltigheten av den ekonomiska säkerheten. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Landskrona stad 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Tf ekonomichef 
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Dnr 316-2019 

§ 299 Reglementen för styrelse och nämnder, Sveriges 
Kommuner och Regioner (gemensamma bestämmelser) - 
Politisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Yttrande inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden, 
myndighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, 
bildningsnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden, 
överförmyndaren samt revisionen, att vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2022-12-16. 

2. Ärendet tas upp vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 
2022-12-19, kl 09.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande kommunallag trädde i kraft 2019-01-01. SKR har tagit fram ett nytt 
”normalreglemente” anpassat för denna. SKR har också tagit fram förslag till 
reglementen för revisionen i landets kommuner. Nu föreligger också förslag till 
reglementen för Svalövs kommun. 

Förslaget till nya reglementen är baserade på rekommendationer från SKR med 
utgångspunkt i nu gällande Kommunallag, tidigare ställningstaganden i 
reglementen samt förslagen till förändrad politisk organisation.  

Kommunstyrelsen föreslog 2022-11-14, § 260, kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Hittills gällande reglementen upphävs per 2022-12-31. 2) 
Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser antas att gälla fr o m 2023-
01-01. 3) Bilaga 1), gällande kommunstyrelsen, antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 4) Bilaga 2), gällande krisledningsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-
01. 5) Bilaga 3), gällande valnämnden, antas att gälla fr o m  2023-01-01. 6) 
Bilaga 4), gällande bildningsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 7) 
Bilaga 5), gällande socialnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 8) Bilaga 
6), gällande samhällsbyggnadsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 9) 
Bilaga 7), gällande myndighetsnämnden, antas att gälla fr o m 2023-01-01. 10) 
Reglemente för revisionen antas att gälla fr o m 2023-01-01. 11) Reglemente 
gällande överförmyndaren antas att gälla fr o m 2023-01-01. 12) 
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att ta initiativ till en arvodesberedning 
för översyn av gällande bestämmelser, i vilken gruppledarna för samtliga i 
fullmäktige representerade partier deltar. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28 – 29, § 174, följande beslut: 1) 
Återremiss för yttrande från berörda nämnder och styrelser enl kommunallagen 
5:26 samt konsekvensbeskrivning och riskanalys av den nya politiska 
organisationen. Det gäller både verksamhet, ekonomi och demokrati. 

Ärendet har lämnats över till samtliga berörda nämnder och organ för yttrande, 
att vara kommunstyrelsen tillhanda 2022-12-16. 
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Det noteras att bildningsnämnden sammanträder 2022-12-06, 
myndighetsnämnden 2022-12-12, revisionen 2022-12-13, 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-14, socialnämnden 2022-12-14, vård- och 
omsorgsnämnden 2022-12-14 och valnämnden 2022-12-16.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 – 29, § 174 
Redovisning av genomförda revideringar i samband med genomförda 
gruppledaröverläggningar 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 260 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-11-09 
Förslag till nya reglementen för nämnder och styrelser 
Reglemente för styrelser och nämnder, Ett underlag för lokala bedömningar, 
SKR 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Yttrande inhämtas från samhällsbyggnadsnämnden, myndighetsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, bildningsnämnden, valnämnden, 
krisledningsnämnden, överförmyndaren samt revisionen, att vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-12-16. 2) Ärendet tas upp vid ett extra 
sammanträde med kommunstyrelsen 2022-12-19, kl 09.00. 

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder/styrelser/organ 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Nämndsekreterare 
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Dnr 427-2022 

§ 300 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda - Ersättningsnivåer för 2023 m m 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet tas upp vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 
2022-12-19, kl 09.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Inkomstbasbeloppet höjs 2023-01-01 från 71 000 kronor 2022 till 74 300 kronor, 
en höjning med 4,6 procent. Höjningen speglar förändringen i 
genomsnittsinkomst mellan år 2021 och 2022. Inkomstindex och 
inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställdes 
formellt av regeringen 2022-11-03. 

Av bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 3, 
framgår att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
Det innebär en höjning av arvoden och schablonersättning för förlorad 
arbetsinkomst med ca 4,6 % jämfört med år 2022.  

Budgetramarna torde få justeras i konsekvens med detta. 

Föreliggande förslag bygger på det förslag till förändrad politisk organisation 
som föreslås antas att träda i kraft 2023-01-01. Förändringar med anledning av 
detta är markerade med gul överstrykning. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-11-14, § 261, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 

Vidare föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) 
Ersättningar till förtroendevalda fastställs enl förslag (bilaga) med anledning av 
förändrad politisk organisation. Ersättningarna räknas därefter fortsatt upp i 
enlighet med bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 
3. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28 – 29, § 175, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras i avvaktan på förslag till reglemente efter beredning i berörda 
nämnder och styrelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 – 29, § 175 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 261 
Förslagsskrivelse, daterad 2022-10-31 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
Ersättningar till kommunalt förtroendevalda 2023 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Ärendet tas upp vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen 2022-12-19, 
kl 09.00. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
HR-Center Helsingborgs stad 
HR-chef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
 


