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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-11-19. kl 13.30, Kommunledningskontoret 
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paragrafer §§ 277 – 310 
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 Michael Andersson  
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 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
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Dnr - 

§ 278 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Covid-19-läget i 
förvaltningen samt från dagens pressträff med statsminister Stefan 
Löfvén. 

b) Preliminär folkmängd per 2020-08-31 (Dnr 10-2020). 

c) Fastställd medlemsavgift för kommuner 2021, Kommunförbundet Skåne 
(Dnr 7-2020). 

d) SKR Cirkulär 20:40 - Jobb för unga, SKR Cirkulär 20:41 - 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m, 
SKR Cirkulär 20:42 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till ABSKR, Cirkulär 20:43 - 
Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig 
assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, samt SKR Cirkulär 20:44 - 
Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän 
kommunal verksamhet. (Dnr 2-2020). 

e) Svaromål gällande yrkande om inhibition - Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, gällande Beslut § 152 i Kommunfullmäktige, Svalövs 
kommun den 31 augusti 2020, Målnummer 12041-20 samt Avslag 
gällande inhibitionsyrkandet - Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
gällande Beslut § 152 i Kommunfullmäktige, Svalövs kommun den 31 
augusti 2020, Målnummer 12041-20 (Dnr 318-2020). 

f) Underrättelse, möjlighet att avge yttrande, Överklagande, 
laglighetsprövning, till Förvaltningsrätten av kommunfullmäktiges beslut 
2020-05-25, §§ 93-98, Lokalförsörjningen i Svalövs kommun, Målnr 
6667-6672-20, samt Yttrande, Överklagande, laglighetsprövning, till 
Förvaltningsrätten av kommunfullmäktiges beslut 2020-05-25, §§ 93-98, 
Lokalförsörjningen i Svalövs kommun, Målnr 6667-6672-20 (Dnr 180-
2020). 

g) Beslut om fördelning av anvisningar, kommuntal, år 2021 till kommuner 
i Skåne län (Dnr 350-2020). 

h) David Nordling och Johan Grip, Starpoint Advisory, informerar om 
rapport gällande Söderåsens miljöförbund (Dnr 100-2020). 

i) Tillträdande socialchef Cecilia Andersson presenterar sig (Dnr 56-
2020). 
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j) Information från Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening, Åsa 
Peetz, avdelningschef för Ledningsnät och projekt, och Johan Jönsson, 
ekonomichef, NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 279 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2020-11-03 
Personalutskottets protokoll 2020-10-27 
Protokoll Familjen Helsingborg, Samarbetskommittén, 2020-10-07, inkl bilagor 
Protokoll, från sammanträde för direktionen för kommunförbundet 
Medelpunkten, 2020-09-01 
Protokoll från Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, 2020-10-19 
Protokoll sammanträde 2020-10-02, förbundsmöte Kommunförbundet 
Skåne/Skånes kommuner 
LAG-protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2018-12-05 
LAG-protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2019-03-07 
Årsstämma protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2019-04-25 
LAG-protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2019-06-03 
LAG-protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2019-10-17 
LAG-protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2019-12-11 
LAG-protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2020-03-11 
Årsstämma protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2020-04-28 
LAG-protokoll Leader Nordvästra Skåne med Öresund 2020-09-23 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2020 

§ 280 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: 
- 
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Dnr KS 349-2020, SBN 687-2020 

§ 281 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr o m 
2021-01-01 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1) Följande förändringar antas avseende VA-taxan i Svalövs kommun från 
och med 2021-01-01 

a) VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet 
för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 
100) enligt Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en 
höjning med 0,4 % jämfört med 2020. 

b) I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten 
med +20% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. 
För Typhus A (villa) innebär höjningen 10,5% och för Typhus B 
(flerfamiljshus) 9,9 %. 

c) VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och inga förändringar 
genomförs till 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att justera VA-taxan. Föreslagna justeringar beror främst 
på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen samt ökad 
mängd spillvatten. 

Föreslagen taxeändring innebär en höjning av brukningsavgiften för typhus 
A (villa) med 85 kr/månad och för typhus B (flerfamiljshus) med 814 
kr/månad. 

Föreslagen taxeändring innebär en höjning av anläggningsavgiften för 
typhus A (villa) med 700 kr och för typhus B (flerfamiljshus) med 2 450 kr. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-10-29, § 149, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar 
antas avseende VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2021-01-01 
• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört 
med 2020. 

• I VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten med 
+20% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. För Typhus A 
(villa) innebär höjningen 10,5% och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,9 %. 
• VA-taxa taxebilaga 3 justerades 2020 och inga förändringar genomförs till 
2021. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 149 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Förslagsskrivelse från NSVA, Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa fr.o.m. 
2021-01-01 dat. 2020-09-01. 
Bilaga 1: Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2021 typhus A och B.  
Övriga bilagor: 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) 

• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) 

• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 

• Taxa för Svalövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase 
Jönssons (KD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Följande förändringar 
antas avseende VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2021-01-01. a) VA-
taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för 2020 (119,1) 
i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-
taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,4 % jämfört med 2020. b) I 
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med +7,5 %, spillvatten med +10,85% och dagvatten med +20% vilket innebär 
en snitthöjning av VA-taxan med 10,5%. För Typhus A (villa) innebär höjningen 
10,5% och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,9 %. c) VA-taxa taxebilaga 3 
justerades 2020 och inga förändringar genomförs till 2021. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S) och Torbjörn Ekelund 
(L) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, HAHZ) 
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
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Dnr KS 355-2020, SBN 665-2020 

§ 282 Plantaxa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1) Ny taxa för planverksamheten godkänns att gälla från och med  
2021-01-01.  

2) Den nya taxan för planverksamheten ersätter de delar av Byggtaxa 
2011-04-18, § 68, som berör planbesked och planavgifter. 

3) Taxan räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 12 kap. 8-9 §§ plan- och bygglagen har kommuner rätt att ta ut en avgift 
för bland annat planbesked och planavgift för att täcka handläggningskostnader 
och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det senare gäller om nämnden ger 
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad och om den fastighet som 
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. Grunderna 
för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Gällande byggtaxa (som även inkluderar plantaxa) beslutades av 
kommunfullmäktige 2011-04-18 § 68. De delar av gällande taxa som omfattar 
kommunens planverksamhet, det vill säga planbesked samt planavgift vid avtal 
eller bygglov, har bedömts som inaktuell. Avgifterna speglar inte kommunens 
genomsnittliga kostnader för upprättande av planbesked och detaljplaner och 
följer därmed inte självkostnadsprincipen enligt 12 kap. 10 § plan- och 
bygglagen. Gällande avgifter är för vissa ärendetyper för låga och för vissa för 
höga. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plantaxa att börja gälla från  
2021-01-01. Förslaget är att den årligen räknas upp enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-10-29, § 167, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Ny taxa för 
planverksamheten godkänns att gälla från och med 2021-01-01. 2) Den nya 
taxan för planverksamheten ersätter de delar av Byggtaxa 2011-04-18 § 68 
som berör planbesked och planavgifter. 3) Taxan räknas årligen upp enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 167 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-14 
Förslag till plantaxa 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ny taxa för 
planverksamheten godkänns att gälla från och med 2021-01-01. 2) Den nya 
taxan för planverksamheten ersätter de delar av Byggtaxa 2011-04-18, § 68, 
som berör planbesked och planavgifter. 3) Taxan räknas årligen upp enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, AAHY, DAZK, HAHZ) 
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Dnr KS 354-2020, VON 127-2020 

§ 283 Justering av vissa avgifter till brukare i 
hemvården 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1) Avgift till brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd tid 
enligt schablon 3 min per tillsyntillfälle.  

2) Avgift för ledsagar- och avlösarservice upp till 12 timmar per månad tas 
bort.  

3) Förändringarna av taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Digital tillsyn i hemtjänsten  

Digital tillsyn har testats i ett pilotprojekt under 2020 med goda resultat. 
Verksamheten avser, i linje med nämndens uppdrag Öka brukarens 
självbestämmande, delaktighet och meningsfullhet i vardagen med hjälp av 
välfärdsteknik, inkorporera den digitala tillsynen i det befintliga utbudet av 
hjälpinsatser inom hemvården. Insatsen kommer i första hand erbjudas de 
brukare som har tillsyn utan andra insatser.  

Insatsen tillsyn (fysisk) beräknas idag enligt schablontid 15 min, och ingår i 
maxtaxa.  

Förslag om avgift för brukare för insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd 
tid enligt schablon 3 min per tillsynstillfälle. Avgiften ingår i maxtaxan.  

Avgiftsfri avlösning i hemmet 12 tim/månad  

Ledsagar- och avlösarservice är den del av den preventiva ansatsen i 
anhörigstödet och bedöms vara en förebyggande insats i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL).  

Bistånd i form av ledsagar- och avlösarservice 4 kap. 1 § SoL, beviljas på 
delegation av handläggare i upp till 12 timmar i månaden. Beslut över 12 
timmar i månaden fattas på delegation av enhetschef. Avgiften till brukaren är 
idag 100 kr per timme.  

Administrationen av avgifter har automatiserats i och med implementering av ny 
modul för avgiftshantering i verksamhetssystemet, dock hanteras avgift för 
ledsagar- och avlösarservice manuellt. För att understryka vikten av nämndens 
förebyggande hälsoarbete föreslås avgiften för ledsagar- och avlösarservice tas 
bort för insatsen upp till 12 timmar per månad. För beslut över 12 timmar per 
månad beräknas resterande timmar enligt den reguljära hemvårdstaxan. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-10-21, § 90, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Avgift till brukare för 
insatsen digital tillsyn motsvarar faktiskt utförd tid enligt schablon 3 min per 
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tillsyntillfälle. 2) Avgift för ledsagar- och avlösarservice upp till 12 timmar per 
månad tas bort. 

Beslutsunderlag  

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-21, § 90 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Annelie Perssons (S) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Avgift till brukare för insatsen digital 
tillsyn motsvarar faktiskt utförd tid enligt schablon 3 min per tillsyntillfälle. 2) 
Avgift för ledsagar- och avlösarservice upp till 12 timmar per månad tas bort. 3) 
Förändringarna av taxan träder i kraft 2021-01-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, JRKH, SARA) 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(68) 
Sammanträdesdatum 

2020-11-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 90-2020, 292-2018 

§ 284 Mål och budget 2021 med plan 2022 - 2023 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Budget 2021 med plan 2022 - 2023 enligt bilaga 1) fastställs.  
 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 22, med anledning av 

"Motion, säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter 
grundskolan", upphävs (KS Dnr 292-2018). 

 
3. Mål och visare enligt bilaga 1) fastställs.  
 
4. Borgensramen sänks från 395 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har rätt att omsätta och ta upp nya lån för kommunen 
inom beslutad borgensram.  

 
5. Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs till 0,5 %.  
 
6. Ägardirektiv för AB Svalövs Lokaler och AB Svalövs Bostäder enligt 

bilaga 2) fastställs.   
 
7. Fullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra effektiviseringar enligt 

följande trappa och bilaga 1):  
2021: 0,7% av 2021 års skatteintäkter motsvarande 4,2 miljoner kronor 
2022: 0,8% av 2022 års skatteintäkter motsvarande 4,9 miljoner kronor 
2023: 0,9% av 2023 års skatteintäkter motsvarande 5,8 miljoner kronor 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger förslag till Mål och budget 2021 med plan 2022 – 2023, Mål och 
visare samt ägardirektiv för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-11-10 
Förslag till Mål och budget 2021 med plan 2022 - 2023 
Bilaga: Mål och visare 
Bilaga Ägardirektiv AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Angelie Fröjds (M), Torbjörn 
Ekelunds (L) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 enligt bilaga 1) fastställs. 2) 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-27, § 22, med anledning av "Motion, 
säkerställa arbete för att elever skall bli behöriga efter grundskolan", upphävs 
(KS Dnr 292-2018). 3) Mål och visare enligt bilaga 1) fastställs. 4) 
Borgensramen sänks från 395 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen har rätt att omsätta och ta upp nya lån för kommunen inom 
beslutad borgensram. 5) Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs 
till 0,5 %. 6) Ägardirektiv för AB Svalövs Lokaler och AB Svalövs Bostäder 
enligt bilaga 2 fastställs. 7) Fullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra 
effektiviseringar enligt följande trappa och bilaga 1): 2021: 0,7% av 2021 års 
skatteintäkter motsvarande 4,2 miljoner kronor, 2022: 0,8% av 2022 års 
skatteintäkter motsvarande 4,9 miljoner kronor, 2023: 0,9% av 2023 års 
skatteintäkter motsvarande 5,8 miljoner kronor. 

Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S) och Annelie Persson (S): Avslag på 
Teddy Nilssons m fl yrkande, punkt 2). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, punkt 2), och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för bifall till Teddy Nilsson m fl förslag till beslut 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag och 3 nej-röster för bifall 
till Jan Zielinskis m fl förslag, har kommunstyrelsen beslutat att bifalla Teddy 
Nilssons m fl förslag till beslut.  2 ledamöter avstår från att rösta. Se 
omröstningsbilaga 1). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, punkt 1) samt 3) -
7), och finner att kommunstyrelsen antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 

Jan Zielinski (S), Annelie Persson (S) och Èmilie Lundgren deltar ej i beslutet, 
punkterna 1) samt 3) till 7). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr 243-2019 

§ 285 Partistöd 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1) Grundstödet fastställs för 2021 till 18 230 kr. 

2) Mandatstödet fastställs för 2021 till 8 997 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp 
med förändringar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändras 2021-01-01 från 
47 300 till 47 600 kr.  

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 76, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Grundstödet fastställs för 2021 till 
18 230 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2021 till 8 997 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 76 
Reglemente för kommunalt partistöd 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, JEBM, AAN) 
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Dnr 325-2020 

§ 286 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Ärendet behandlas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

En utökning av Svalövs kommunkoncern med Svalövs Utveckling AB föreslås 
nu. 

Kommunstyrelsen antog i mars 2018 en avsiktsförklaring om sex punkter som 
syftar till att utveckla Ring Knutstorp och det nordvästra hörnet av Svalövs 
kommun. Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och är en 
viktig aktör som drar många besökare till kommunen.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26 § 168, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part ta fram 
ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. Förvaltningens förslag 
till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda för antagande i samband med 
styrelsens ordinarie sammanträde i september 2019. 2) Kommunstyrelsen 
beslutar vidare att val av extern parten skall ske genom avrop från befintligt 
ramavtal. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram 
ovan nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019.  

Kommunstyrelsen fattade 2019-10-14, § 209 följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande enligt denna 
tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2019 som sitt eget och uppdrar till 
förvaltningen att sända in yttrande till miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen i Skåne län. 2) Vidare uppdras presidiet samt kommunchefen att 
uppvakta landshövdingen i ärendet snarast, i syfte att understryka betydelsen 
av Ring Knutstorps verksamhet och framtida förutsättningar för näringslivets 
utveckling i regionen.  

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 180, beslut om att bilda Svalövs 
kommunhus AB och därmed bilda en äkta koncern enligt utredningen från 
Rådhuset Aragus. Kommunfullmäktige fattade följande beslut: 1) Inkomna 
yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i beslut 2020-
05-25, §§ 93-98 a) - e), noteras och föranleder ingen förändring av 
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av 
kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till 
yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06- 11, bilaga 1. 3) Föreliggande 
förslag till bolagspolicy antas. 4) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset 
Aragus AB bildas bolagskoncern. 5) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, 
bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 6) 
Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 
7) Ändring av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 8) 
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Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 9) 
Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om 
bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar 
av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.  

Framgång för Svalöv föreslår att Svalövs kommunkoncern utökas med 
ytterligare bolag, Svalövs Utveckling AB med anledning av ovan. Bolaget skall 
som föremål för sin verksamhet att bedriva utbildning, utveckling och forskning 
inom fordonsteknik, öka Svalöv kommuns attraktivitet som boende- besöks- och 
företagarkommun samt därmed förenlig verksamhet inom Svalövs kommun.  

Bolaget föreslås att som start vara helägt kommunalt aktiebolag men har som 
ambition att dela ägandet och därmed styrelseposterna med ytterligare 
intressenter. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 276, följande beslut: 1) Ärendet 
remitteras till näringslivsrådet och bildningsnämnden för yttrande senast 2020-
11-13. 

Beslutsunderlag 

Minnesanteckningar från näringslivsrådet 2020-10-22 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 276 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Ägardirektiv Svalövs Utveckling AB 
Bolagsordning Svalövs Utveckling AB 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 169-175 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-14, § 209 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 168 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-28 – 29, §§ 180 – 185 
Bolagspolicy 
Utredning från Rådhuset Aragus 
 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, LELE, KABD, SARA)  
Näringslivsrådet 
Bildningsnämnden 
Revisionen 
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Dnr 355-2019 

§ 287 Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare (5:3 KL)  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1) Inkomna yttranden från vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, 
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden noteras. 

2) Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 
av privata utförare, daterat 2020-10-30, antas. 

3) Nämndernas plan för uppföljning för år 2021 ska antas i mars 2021. 

4) Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn av fristående fritidshem, 
antagen av kommunfullmäktige 2011-05-30, § 92, upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 3 § framgår följande: ”Fullmäktige 
ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.” 

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 12 följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast juni månad 2020. 

Med bakgrund av den ökade arbetsbelastningen med anledning av Covid-19 
justerades tidsplanen och Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 127, 
följande beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12, 
uppdras förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut senast i september månad 2020.  

Vidare fattade kommunstyrelsen 2020-08-17, § 201 följande beslut: 1) Med 
ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 127, bemyndigas 
arbetsutskottet remittera förslag till program till berörda nämnder, för beredning 
i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige i november 2020. 

Arbetsutskottet fattade 2020-09-01, § 51, följande beslut: 1) Förslag till Program 
för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, daterat 
2020-08-26, remitteras till vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, 
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 2) Nämndernas remissvar 
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 27 oktober för att 
behandlas vid dess sammanträde den 3 november. 

Nu föreligger remissvar samt tjänsteskrivelse med reviderat förslag till program. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 78, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Inkomna yttranden från vård- och 
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omsorgsnämnden, socialnämnden, bildningsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden noteras. 2) Förslag till program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, daterat 2020-10-30, antas. 
3) Nämndernas plan för uppföljning för år 2021 ska antas i mars 2021. 4) 
Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn av fristående fritidshem, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-05-30, § 92, upphävs. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av vik nämndsekreterare Sara 
Rävås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 78 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30 
Reviderat förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare 
Remissvar från socialnämnden 2020-10-29, § 152 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-29, § 146 
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-10-21, § 93 
Remissvar från bildningsnämnden 2020-10-13, § 100  
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-01, § 51 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26 
Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare, daterat 2020-08-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 201 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 127 
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-29, § 33 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Inkomna 
yttranden från vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, bildningsnämnden 
och samhällsbyggnadsnämnden noteras. 2) Förslag till program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, daterat 2020-10-30, 
antas. 3) Nämndernas plan för uppföljning för år 2021 ska antas i mars 2021. 4) 
Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn av fristående fritidshem, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-05-30, § 92, upphävs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SARA, SAMA, LELE, HAHZ, MAN) 
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Dnr 115-2020 

§ 288 Deltagande på distans vid nämnds- och 
styrelsesammanträden med anledning av risk för 
smittspridning Corona/Covid-19 – Krisledningsnämnden 
och Valnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1) Krisledningsnämndens resp valnämndens reglemente kompletteras 
med följande skrivning: 

”§ 9 b) resp 7 b) Deltagande på distans  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg 
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 

Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande 
myndighetsutövning mot enskild. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i styrelsen/nämnden.” 

2) Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med 
Covid-19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall 
tas i samband med planerad översyn av reglementen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av det av smittskydds- eller andra skäl kan finnas anledning att 
behöva genomför sammanträden med också krisledningsnämnden med 
ledamöter eller tjänstgörande ersättare på distans, föreslås att denna möjlighet 
införs också i krisledningsnämndens reglemente 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 56 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-14  
Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid 
fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning, 
promemoria från Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2020-03-19 
Kommunallagen (2017:725) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Krisledningsnämndens och valnämndens resp 
reglementen kompletteras med följande skrivning: 

”§ 9 b resp § 7 b) Deltagande på distans  

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla 
detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 

Endast ledamöter och tjänstgörande ersättare får delta på distans. 

Deltagande på distans tillåts inte vid behandling av ärenden gällande 
myndighetsutövning mot enskild. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i styrelsen/nämnden.” 

2) Förändringarna genomförs med anledning av rådande situation med Covid-
19 och en utvärdering skall göras. Ställning till fortsättning skall tas i samband 
med planerad översyn av reglementen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 246-2019 

§ 289 Uppdrag: Kostnadsfri vaccination för anställda i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Samtliga anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfri 
influensavaccination under 2020-2021 som en skattefri förmån. 

2) För personal där vaccination mot Hepatit B är motiverat av tjänsten 
enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska erbjuds detta kostnadsfritt som 
en skattefri förmån under 2020-2021. 

3) Kostnaden för de anställdas vaccinationer 2020-2021 finansieras av 
kommunstyrelsens centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en hälsofrämjande och förebyggande åtgärd beslutade kommunstyrelsen 
2019-08-12, § 155, om kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa och 
Hepatit B för anställda i Svalövs kommun. 

Erbjudandet om influensavaccination har nyttjats av 27 medarbetare. Av dessa 
27 medarbetare är 14 personer anställda inom skola/förskola, 10 personer inom 
vård och omsorg och 3 personer är anställda på kommunledningskontoret. 

Ett flertal medarbetare ansökte om vaccination mot Hepatit B, men då ingen av 
de som ansökte uppfyllde kriterierna för den typen av vaccination, att det ska 
kunna motiveras av anställningen, kunde dessa inte beviljas. 

Genom att erbjuda kostnadsfri vaccination mot influensan torde smittorisken för 
elever och brukare minska, samtidigt som de anställdas risk att drabbas av 
influensa och därav följande sjukskrivningar minskar. 

Även det hälsofrämjande arbetet stärks ytterligare genom att erbjuda 
kostnadsfria vaccinationer till de anställda, vilket i sin tur bidrar till en ökad 
frisknärvaro. 

Förvaltningen föreslår därför att erbjudandet om kostnadsfri vaccination gäller 
även för perioden 2020/2021. 

Kostnaden för de anställdas vaccinationer föreslås belasta kommunstyrelsens 
centrala konto för arbetsmiljö och hälsa.  

Förvaltningen uppdrogs även att utreda möjligheten att i framtiden erbjuda och 
administrera skattepliktiga vaccinationer via förmånsportalen, exempelvis 
vaccination mot Hepatit A som ofta tas inför utlandsresor. Kontakt med 
leverantören av förmånsportalen har visat att denna tjänst inte finns i dagsläget. 
Dock har förvaltningen framfört det som ett utvecklingsönskemål inför 
kommande uppdateringar av portalens tjänster. 

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 46, följande beslut: 1) Utredningen 
avseende möjligheten att i framtiden administrera skattepliktiga vaccinationer 
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via förmånsportalen skall föredras för kommunstyrelsen senast i november 
2020. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Samtliga 
anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfri influensavaccination under 
2020-2021 som en skattefri förmån. 2) För personal där vaccination mot Hepatit 
B är motiverat av tjänsten enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska erbjuds 
detta kostnadsfritt som en skattefri förmån under 2020-2021. 3) Kostnaden för 
de anställdas vaccinationer 2020-2021 finansieras av kommunstyrelsens 
centrala konto för arbetsmiljö och hälsa. 

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

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 46 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-12, § 155 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marie Irbladh (C), Aase 
Jönsson (KD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Samtliga anställda i Svalövs 
kommun erbjuds kostnadsfri influensavaccination under 2020-2021 som en 
skattefri förmån. 2) För personal där vaccination mot Hepatit B är motiverat av 
tjänsten enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska erbjuds detta kostnadsfritt 
som en skattefri förmån under 2020-2021. 3) Kostnaden för de anställdas 
vaccinationer 2020-2021 finansieras av kommunstyrelsens centrala konto för 
arbetsmiljö och hälsa. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM) 
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Dnr 126-2020 

§ 290 Kostnadsfria antikroppstester covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Det noteras att de anställda i Svalövs kommun inte kan erbjudas 
antikroppstest vid Svalövs vårdcentral. 

2) Uppdraget från kommunstyrelsen 2020-08-17, § 213, punkt 4) avslutas 
därmed. 

Sammanfattning av ärendet 

Det är nu möjligt att boka ett antikroppstest för covid-19 och detta test visar om 
man tidigare har varit sjuk i covid-19. Antikroppar ger sannolikt också ett visst 
skydd mot att insjukna i covid-19 igen under den närmaste tiden. 
 
Dock bör det påpekas att detta test på intet sätt innebär att åtgärderna mot 
smittspridning kan ignoreras. Tester kan bokas via 1177.se och det kan för 
många personalkategorier vara värdefullt att veta om man har varit sjuk i  
covid-19 och om man har antikroppar. 
   
Fredagen den 14 augusti 2020 var 1 219 255 kronor uppbokat på anslaget till 
förfogande för åtgärder med anledning av covid-19. Anslaget har använts för 
anskaffning av skyddsutrustning, trygghetssatsning samt gåvokort till anställda.  
Med nuvarande beslut är cirka 1,7 miljoner kronor uppbokat av anslaget. 
 
Kostnaden för att genomföra detta förslag beräknas uppgå till maximalt 450 000 
kronor och enligt Skatteverket skulle en förmån av ett gratis antikroppstest inte 
vara skattepliktigt.  
 
Det finns en möjlighet för kommuner att söka ersättning för gjorda insatser  
inom hälso- och sjukvårdsområdet från Socialstyrelsen, vilket sannolikt kommer 
att leda till att nyttjandet av anslaget minskar med cirka 1,2 miljoner kronor.  
 
Frågan om att erbjuda ett kostnadsfritt antikroppstest för förtroendevalda, till 
exempel krisledningsnämndens ledamöter, överlämnas för politiskt 
ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen fattade 2020-08-17, § 213, följande beslut: 1) Samtliga 
anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfritt antikroppstest  covid-19 vid 
ett tillfälle under år 2020. Ersättning om maximalt 350 kronor utgår efter 
uppvisande av kvitto. 2) Finansiering sker genom det särskilda anslaget till 
förfogande för åtgärder med anledning av covid-19. 3) Kommunstyrelsen 
uppdrar till förvaltningen att ta fram nödvändiga rutiner för att verkställa 
beslutet. 4) Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheten för anställda i 
Svalövs kommun att erbjudas antikroppstest vid Svalövs vårdcentral. 
 
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av HR-chef Cecilia Hagström. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 213 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-30, § 43 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Det noteras att de anställda i Svalövs kommun inte kan 
erbjudas antikroppstest vid Svalövs vårdcentral. 2) Uppdraget från 
kommunstyrelsen 2020-08-17, § 213, punkt 4) avslutas därmed. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
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Dnr KS 36-2019 

§ 291 Chef- och medarbetarpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Tidplanen för framtagande av chef- och medarbetarpolicy enligt tidigare 
beslut i kommunstyrelsen 2019-03-11, § 55. 

2) De olika områden som omfattas av chef- och medarbetarpolicyn skall 
beslutas efterhand som de färdigställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har uppdragits av kommunstyrelsen 2019-03-11, § 55, att under 
andra kvartalet 2020 presentera förslag till chef – och medarbetarpolicy som 
ska ersätta befintlig personalpolicy. 

I metodbeskrivningen för framtagandet av förslag till chef –och medarbetar-
policy anges att policyarbetet ska följa arbetet med framtagandet av vision för 
Svalövs kommun och framtagandet av en kommunövergripande uppförande-
kod.  

Tidplanen för framtagandet av förslag till uppförandekod har dock fått justeras 
framåt i tiden. Detta då de workshops med samtliga medarbetare som ses 
nödvändiga inte kunnat genomföras på grund av den smittorisk som föreligger 
under coronapandemin. 

Fördröjningen i framtagandet av uppförandekod medför att även arbetet med 
chef –och medarbetarpolicy har försenats. 

Det är ännu ovisst hur länge begränsningarna i sociala sammankomster på 
grund av smittorisk kommer föreligga. För att undvika alltför lång försening i 
policyarbetet förslår förvaltningen därför att tidplanen ska upphävas och att 
policyarbetet ska påbörjas utan att invänta framtagandet av uppförandekod. 

De områden i policyn som är avhängiga av uppförandekoden kompletteras 
förslagsvis när smittoläget är sådant att samtliga workshops kunnat genom-
föras och uppförandekoden kunnat färdigställas.  

Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att de olika 
områden som omfattas av chef – och medarbetarpolicyn  skall beslutas 
efterhand som de färdigställs. 

Personalutskottet föreslog 2020-10-27, § 48, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Tidplanen för framtagande av chef – och medarbetarpolicy enligt 
tidigare beslut i februari 2020, KS § 55/2020, upphävs. 2) De olika områden 
som omfattas av chef – och medarbetarpolicyn skall beslutas efterhand som de 
färdigställs. 

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

Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 48 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 21 oktober 2020 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 55 
Personalpolicy  
Kommunfullmäktiges protokoll 2004-04-26, § 79 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Tidplanen för framtagande av chef – och medarbetarpolicy 
enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen 2019-03-11, § 55. 2) De olika områden 
som omfattas av chef – och medarbetarpolicyn skall beslutas efterhand som de 
färdigställs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr KS 875-2010 

§ 292 Revidering av rehabiliteringspolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Tidigare, av kommunstyrelsens ekonomi- och personalutskott 2011-06-
13, § 26, fattat beslut avs rehabiliteringspolicy upphävs.  

2) Ny rehabiliteringspolicy i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 19 oktober 2020, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att se över och vid behov 
uppdatera gällande styrdokument. I detta fall föreligger ett behov att revidera 
den nu gällande rehabiliteringspolicy utifrån de förändringar som gjorts i 
socialförsäkringsbalken. 

Vidare är det avsikten att rehabiliteringspolicyn ska bli en del av den chef- och 
medarbetarpolicy som är under framtagande. 

Den förändring som är nödvändig att göra i nuvarande rehabiliteringspolicy är 
att anpassa tiderna när en plan för återgång i arbete ska upprättas enligt den 
förändrade skrivningen i socialförsäkringsbalken. Förvaltningen föreslår därför 
revidering av policyn enligt bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 47, följande beslut: 1) Tidigare beslutad 
rehabiliteringspolicy upphävs enligt § 26/2011. 2) Ny rehabiliteringspolicy i 
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2020, 
antas.   

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 47 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2020  
Bilaga: Förslag till reviderad rehabiliteringspolicy 
Rehabiliteringspolicy 
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-06-13, § 26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Tidigare, av kommunstyrelsens ekonomi- och 
personalutskott 2011-06-13, § 26, fattat beslut avs rehabiliteringspolicy 
upphävs. 2) Ny rehabiliteringspolicy i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2020, antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 326-2020 

§ 293 Folkhälsoarbete - reglementesförändring 

Kommunstyrelsens beslut 
 

 
1. Följande förslag till reglementesförändringar avseende Svalövs 

kommuns folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:  
 

- Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på 
så sätt att följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för 
folkhälsofrågor.”  

- Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en 
ytterligare punkt: ”Folkhälsofrågor”.  

- Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  
 

2. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27.  

Reservationer 

Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Marie Irbladhs yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansvaret för Svalövs kommuns folkhälsoarbete ligger i nuläget på vård- och 
omsorgsnämnden och föreslås flyttas över till kommunstyrelsen. Detta 
föranleder en förändring av respektive reglemente i enlighet med följande 
förslag:  

 Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”  

 Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare 
punkt: ”Folkhälsofrågor”.  

 Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  
 
Förslaget planeras att gå upp för beslut i kommunstyrelsen den 7 december 
respektive kommunfullmäktige den 21 december.  
Vidare planeras en workshop med förtroendevalda om innehållet i kommunens 
folkhälsoarbete att genomföras inom kort.  
 
I det fall reglementesförändringarna träder i kraft 2021-01-01 planeras ett 
folkhälsoprogram gå ut på remiss efter behandling i arbetsutskottet den 26 
januari och kommunstyrelsen den 8 februari. Beslut kan sedan fattas i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april 2021. 
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Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 81, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Följande förslag till reglementesförändringar avseende Svalövs 
kommuns folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:  

- Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att 
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”   
- Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare punkt: 
”Folkhälsofrågor”.  
- Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  
2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-11-03, § 81 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och 
Aase Jönsson (KD): 1) Följande förslag till reglementesförändringar avseende 
Svalövs kommuns folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:  

- Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så 
sätt att följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”  

- Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en 
ytterligare punkt: ”Folkhälsofrågor”.  

- Förändringarna träder i kraft 2021-01-01  

2) Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27. 

Marie Irbladh (C): Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Marie Irbladhs m fl 
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkande. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, MAN, LELE, SARA) 
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Dnr 43-2020 

§ 294 Sponsringspolicy - uppdrag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1) Inkomna remissvar noteras. 

2) Föreliggande förslag till sponsringspolicy antas att gälla fr o m 2021-01-
01. 

Sammanfattning av ärendet 

Samarbeten mellan privata företag och bl a utbildningsanordnare förekommer i 
stor omfattning i kanske främst skolvärlden, och mot bakgrund av att det nu 
finns ett förslag till avtal gällande sponsring av Svalöfs gymnasium, finns det 
anledning att ta fram ett förslag till policy, för att resp nämnd med stöd av detta 
framöver skall kunna fatta beslut om framtida avtal. 

Arbetsutskottet fattade 2020-02-25, § 11, följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag till sponsringspolicy. 2) 
Förslaget skall vara kommunstyrelsen tillhanda i juni månad 2020. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 149, följande beslut: 2) Med ändring 
av arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 11, skall förslaget till sponsringspolicy 
vara kommunstyrelsen tillhanda i oktober månad 2020. 

Arbetsutskottet fattade 2020-09-29, § 64, följande beslut: 1) Förslaget till 
sponsringspolicy remitteras till Bildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Myndighetsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden för 
yttrande. Yttrandena ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-06. 

Nu föreligger yttranden från nämnderna, förutom bildningsnämnden. 

Myndighetsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden har inget att erinra mot 
förslaget. 

Socialnämnden föreslår följande ändringar: Verksamheter som huvudsakligen 
ägnar sig åt myndighetsutövning bör inte ingå avtal om sponsring. I den direkt 
myndighetsutövande rollen ska sponsring inte förekomma. Varje 
nämnd/styrelse ska årligen upprätta en förteckning över samtliga 
sponsringsåtaganden. Sådan förteckning lämnas endast i de fall 
sponsringsåtagande varit/är aktuellt. 

Förslaget till policy har reviderats i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-11-12, § 118 
Förslag till sponsringspolicy, reviderat 2020-11-05 
Socialnämndens protokoll 2020-10-29, § 154 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 144 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-21, § 94 
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Myndighetsnämndens protokoll 2020-10-19, 107 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 64 
Förslag till sponsringspolicy 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 11 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31 
Rapport: Sponsring i skolan - Vägledning för utarbetande av lokal policy för 
sponsring, inkommen 2020-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönssons (KD), Angelie Fröjds (M), Kim Hellströms (SD) och Teddy 
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Inkomna remissvar 
noteras. 2) Föreliggande förslag till sponsringspolicy antas att gälla fr o m 2021-
01-01. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA, HAHZ, SARA, FKRT) 
 
Ajournering 15.25 – 15.40 
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Dnr 303-2020 

§ 295 Aktivitetshus i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Inkomna remissvar från bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 

2) Förvaltningen uppdras att påbörja arbetet med att skapa ett 
allaktivitetshus i enlighet med förslaget som beskrivs i Rapporten - Ett 
allaktivitetshus i Svalövs kommun, daterad 2020-10-06. 

3) Medel till allaktivitetshus hanteras i Mål och Budget 2021 med plan 
2022 - 2023. 

4) Arbetet med allaktivitetshuset rapporteras löpande till 
kommunstyrelsens presidium. 

5) Senast 31 mars 2021 får kommunstyrelsen en avrapportering gällande 
hur arbetet med allaktivitetshuset påbörjats.  

6) Förvaltningen uppdras att inhämta förslag till namn på aktivitetshuset. 

Sammanfattning av ärendet 

I Svalövs kommun saknas sedan många år en mötesplats för unga i 
kommunens regi. Däremot startades 2017 Familjecentralen, ett initiativ för 
främjande och förebyggande hälsa riktat till en yngre målgrupp. 
Familjecentralen har varit en mycket lyckad satsning och genom en utredning 
av ett aktivitetshus i Svalövs kommun skapas förutsättningar för att ytterligare 
bygga upp kommunens skyddsnät och bredda dialogen med medborgarna. 
Detta är ytterst en folkhälsofråga men handlar också om kommunens 
attraktivitet som boendekommun. I linje med Svalövs kommuns nyligen antagna 
vision 2040 skulle ett aktivitetshus främja mötesplatser och aktiviteter som 
knyter samman människor i olika åldrar.  

Kommunstyrelsen gav 2020-04-20, § 108, förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning av aktivitets hus i Svalövs kommun. Under våren och sommaren har 
arbetet med utredningen pågått. På grund av Covid-19 har dock utredningens 
upplägg med dialog i form av fysiska möten fått ändras och dialog har skett 
med exempelvis enkäter istället. Utredningen med förslag till fortsatt arbete ska 
presenteras för kommunstyrelsen i oktober, men en första muntlig presentation 
sker för kommunstyrelsens arbetsutskott på sammanträdet i september. 

Arbetsutskottet fattade 2020-09-28, § 62, följande beslut: Informationen 
noteras. 

Nu föreligger utredning och tjänsteskrivelse, daterade 2020-10-06. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 259, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens remitterar förslaget på ett allaktivitetshus i Svalövs kommun 
i enlighet med promemoria daterad 6 oktober 2020 till bildningsnämnden, 
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samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 
Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2020-11-01. 
Undantag ges för bildningsnämnden som ska ha lämnat  sitt yttrande senast 12 
november. 

Nu föreligger remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden och bildningsnämnden 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 80, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Inkomna yttranden noteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 
Remissvar från bildningsnämnden 2020-11-12, § 119 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 80 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-29, § 145 
Remissvar från socialnämnden 2020-10-29, § 153 
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-10-21, § 95 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 259 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 
Utredning 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 62 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108 
Tjänsteskrivelse, förslag utredningsdirektiv, daterad 2020-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Aase Jönson (KD), Ingrid Ekström (SD), 
Kim Hellström (SD) och Stefan Pettersson (M): 1) Inkomna remissvar från 
bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden noteras. 2) Förvaltningen uppdras att påbörja arbetet med att 
skapa ett allaktivitetshus i enlighet med förslaget som beskrivs i Rapporten - Ett 
allaktivitetshus i Svalövs kommun, daterad 2020-10-06. 3) Medel till 
allaktivitetshus hanteras i Mål och Budget 2021 med plan 2022 - 2023. 4) 
Arbetet med allaktivitetshuset rapporteras löpande till kommunstyrelsens 
presidium. 5) Senast 31 mars 2021 får kommunstyrelsen en avrapportering 
gällande hur arbetet med allaktivitetshuset påbörjats. 6) Förvaltningen uppdras 
att inhämta förslag till namn på aktivitetshuset. 

Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (C) och Marie Irbladh (C): Bifall till Teddy 
Nilssons yrkande, punkt 1) 

Marie Irbladh (C): Ungdomsrådet och berörda föreningar ska involveras i 
processen i tidigt skede. 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, punkt 1), och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på egna m fl yrkanden, punkterna 2) -
6?, och finner att kommunstyrelsen antar dem. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Marie Irbladhs yrkande, och finner 
att kommunstyrelsen avslår det.  

Icke deltagande i beslut 

Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet, punkterna 2) – 6). 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i 
beslutet, punkterna 2) – 6). 

Protokollsanteckning 

Ordföranden Teddy Nilsson (SD) meddelar som sin mening att det Marie 
Irbladh yrkar, redan är beaktat i den föreslagna processen. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, NSFV, SARA, HAHZ, SAMA) 
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Dnr 30-2020 

§ 296 Trygghetssatsning med anledning av covid-19 – 
återrapportering 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Återrapporteringen noteras med godkännande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-12, § 169, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en särskild 
trygghetssatsning inom Svalövs kommun i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse den 10 juni 2020. 2) Kommunstyrelsen uppdrar vidare till 
förvaltningen att lämna periodvisa rapporter till kommunstyrelsens presidium 
under genomförandetiden. 3) Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att 
vid behov ansöka om förordnande av ordningsvakter inom Svalövs kommun för 
att kunna genomföra ovan nämnda satsning. 4) Kommunstyrelsen anslår 
maximalt 600 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020 för 
att täcka kostnaderna för den särskilda trygghetssatsningen. Av dessa medel 
ska minst 50 000 kronor nyttjas i samråd med Ungdomsrådet. 5) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återrapportera utfallet av 
trygghetssatsningen senast i samband med kommunstyrelsens sammanträde i 
november månad 2020. 

Trygghetssatsningen avsågs under sommaren hejda en oönskad utveckling 
samt tydligt förebygga oro, ordningsstörningar samt förstörelse runt om i 
kommunen. Alla aktiviteter som planeras genomföras ska ske i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Trygghetssatsningen var tänkt att ske i nära samarbete med polisen, ideella 
föreningar, andra offentliga aktörer samt näringslivet. Satsningen avsågs 
innefatta bland annat utökad rondering av väktare och socialtjänst inom 
kommunens område vid olika tidpunkter. I denna satsning kunde också AB 
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler delta. Vidare avsågs ett antal olika 
aktiviteter genomföras tillsammans med föreningar och andra aktörer såsom 
exempelvis Cityidrott, Nattvandrarna i Kågeröd, Kulturverket m fl.  

Under sommaren har av de beslutade 600 tkr prel 87 tkr använts, varför det 
föreslås att beslutat anslag får användas till den särskilda trygghetssatsningen 
också under resterande del av året. På så sätt kan bl a höstlovsaktiviteter 
komma till stånd. Dessa kostnadsberäknas till 77 tkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-09-14, § 245, följande beslut: 1) Beslutat anslag 
för trygghetssatsning får användas under återstoden av år 2020, bl a för 
möjliggörande av höstlovsaktiviteter. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 77, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Återrapporteringen noteras med godkännande. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Katarina 
Borgstrand. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 77 
Återrapportering av genomförda satsningar 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 245 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-16, 169 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad, 2020-06-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 53 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Återrapporteringen noteras med godkännande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, NSFV, AAN, EVLT) 
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Dnr KS 321-2020, SN 81-2020 

§ 297 Ansökan för projekt samordnad bostadsförsörjning 
social sektor 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1) För 2021 - 2022 tillförs socialnämnden 1 250 tkr avseende projekt 
samordnad bostadsförsörjning social sektor. Kommunens kostnad för 
tjänsten finansieras av sedan tidigare erhållna medel från 
Migrationsverket. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detta projekt är att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med 
bostadssociala frågor inom social sektor, där även bostadsfrågor för de som 
kommer till kommunen via befintliga avtal med Migrationsverket ingår som en 
del av uppdraget.  

Projektet kommer att arbeta mot social sektor och kommunens olika 
hyresvärdar och innebär ansvar och uppföljning av social sektors 
andrahandskontrakt. Det nya avtalet mellan social sektor och AB 
SvalövsBostäder blir ett nytt ansvarsområde under denna projekttid. Arbetet 
innebär även vissa individkontakter, t.ex. vid vräkningssituationer/förebyggande 
arbete eller andra händelser som berör den enskilde och aktuell hyresvärd. Det 
är viktigt att arbetet med de bostadssociala frågorna för den enskilde 
medborgaren har fokus på egenförsörjning då ett bostadssocialt kontrakt ofta är 
en grundförutsättning för detta. Barnfamiljer kommer särskilt att prioriterats.  

Lunds universitet har bedrivit en forskningsstudie utifrån Svalövs kommuns 
bostadssociala arbete de senaste åren. Nu aktuellt projekt syftar till att 
vidareutveckla det goda arbete som har genomförts i kommunen. Detta är 
något som kommer att lyftas fram i den universitetsrapport som slutredovisas 
för socialnämnden i november 2020. 

Socialnämnden föreslog 2020-10-01, § 144, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) För 2021 - 2022 tillförs socialnämnden 1 250 tkr avseende projekt 
samordnad bostadsförsörjning social sektor. Kommunens kostnad för tjänsten 
finansieras av sedan tidigare erhållna medel från Migrationsverket. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2020-10-01, § 144 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och Anneli Persson (S): 1) För 2021 - 
2022 tillförs socialnämnden 1 250 tkr avseende projekt samordnad 
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bostadsförsörjning social sektor. Kommunens kostnad för tjänsten finansieras 
av sedan tidigare erhållna medel från Migrationsverket. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, HAAD, CAKK, SAMA) 
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Dnr 236-2020, 353-2019 

§ 298 Utrusta byarna i Svalövs kommun med 
hjärtstartare - utredningsuppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Avrapporteringen noteras med godkännande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Stjernholm (MP) inkom 2019-10-23 med motionen: Utrusta byarna i 
Svalövs kommun med hjärtstartare. I motionen yrkas följande: 

 Att Svalövs kommun införskaffar/anordnar så att det finns minst en 
hjärtstartare per by inom Svalövs kommun. 

 Att Svalövs kommun anordnar utbildning för de invånare som vill lära 
sig Hjärtlungräddning. 

Motionen remitterades 2020-01-01 av kommunstyrelsens ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till yttrande antas. 2) Frågan om investeringsanslag för ersättning av 
befintliga hjärtstartare hanteras i kompletteringsbudget I. 3) Förvaltningen 
uppdras undersöka beståndet i övrigt av hjärtstartare i kommunen. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 82, följande beslut: Motionen anses 
besvarad. 

Nu föreligger avrapportering från räddningschef Eva Lövbom, daterad 2020-10-
07. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 79, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Avrapporteringen noteras med godkännande. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 79 
Avrapportering från räddningschef Eva Lövbom, daterad 2020-10-07 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 82 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 69 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 15 
Förslag till yttrande, daterat 2020-02-14 
Remittering, daterad 2020-01-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 211 
Motion från Kjell Stjernholm (MP), inkommen 2019-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Teddy Nilsson (SD): 1) Avrapporteringen noteras med 
godkännande. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (EOL) 
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Dnr KS 98-2020, BIN 397-2020 

§ 299 Uppdrag, Barns semestervila 

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige 

1) Bildningsnämndens återrapportering noteras med godkännande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-16, § 235, beslut om regler, taxor och e-
tjänster för förskola och fritidshem i Svalövs kommun. Som en del av beslutet 
uppdrogs Bildningsnämnden att formulera förslag på hur man kan hanterade 
situationer där barn inte får någon semestervila. 

Grundläggande i sakfrågan är att det inte finns något lagstöd för att kräva av 
vårdnadshavare att deras barn ska ges en sammanhängande semestervila. 
Bildningsnämnden har därmed inga juridiska eller andra formella möjligheter att 
ställa krav på att vårdnadshavare tar ansvar för att deras barn får en 
sammanhängande semestervila.  

Tjänstemannaorganisationen har en inarbetad praxis, där betydelsen av 
semestervila kommuniceras av förskolan till vårdnadshavare. I syfte att 
formalisera och understryka behovet av semestervila ämnar sektor utbildning 
även ta fram en kort och koncis skriftlig information om semestervila, som ska 
överräckas till vårdnadshavare under våren i god tid inför sommarsemestern. 
Information ska vara rak, saklig och utan pekpinnar.  

Bildningsnämnden fattade 2020-09-10, § 89, följande beslut: 1) Sektor 
utbildning arbetar fram adekvat skriftlig vårdnadshavarinformation, som 
understryker betydelsen av barns semestervila. 2) Den skriftliga informationen 
ska godkännas i bildningsnämnden innan den kommuniceras till 
vårdnadshavarna. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse i ärendet av utbildningschef Hans 
Dahlqvist i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2020-09-10, § 89 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-31 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 235 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Bildningsnämndens återrapportering noteras med 
godkännande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkande och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (HSDT, SARA) 
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Dnr KS 1151-2012, 352-2020, VON 5-2016 

§ 300 Hävning av beslut om vision för vård och omsorg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1) Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25, § 60, om vision för vård och 
omsorg upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2016-04-25, § 60, följande beslut: 1. Följande vision 
för vård och omsorg antas: Vår vision är en vård och omsorg som stödjer dig att 
leva ett aktivt, värdigt och meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar. 2. Då 
beslut om ”Vision Svalöv 2035” fattas, skall vård- och omsorgsnämnden överse, 
och vid behov justera, sin vision, så att den ryms inom den då beslutade 
visionen för hela Svalövs kommun; ”Vision Svalöv 2035”.  

Eftersom kommunfullmäktige 2019-12-16, § 227, antog Vision Svalövs kommun 
2040 ska vård- och omsorgsnämnden se över sin vision.  

Sektor vård och omsorg förordar att häva beslutet om en särskild vision för 
vård- och omsorgsnämnden, då Socialstyrelsens värdegrund är vägledande för 
allt arbete inom socialtjänsten och Vision Svalöv 2040 är vägvisande i sektorns 
arbete. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2020-10-21, § 91, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 
2016-04-25, § 60, om vision för vård och omsorg upphävs. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-21, § 91 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 227 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25, § 60 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktiges 
beslut 2016-04-25, § 60, om vision för vård och omsorg upphävs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunförvaltningen (MEMG, IANR, SARA) 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(68) 
Sammanträdesdatum 

2020-11-16 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 331-2020 

§ 301 Ytterligare delägare (Örkelljunga kommun) i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1) Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att 
Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA AB. 

2) Svalövs kommun tecknar reviderat Aktieägaravtal. 

3) Svalövs kommuns ombud för kommunens aktier ges som instruktion att 
vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun 
erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Örkelljunga kommun har ansökt om delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopps AB, vilket innebär att ett antal beslut får fattas i nuvarande 
delägarkommuner 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 82, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Svalövs kommun förklarar sig inte 
ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA 
AB. 2) Svalövs kommun tecknar reviderat Aktieägaravtal. 3) Svalövs kommuns 
ombud för kommunens aktier ges som instruktion att vid extra bolagsstämma i 
NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds delägarskap i bolaget på de 
villkor som redovisats i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 82 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 
Förslag till reviderat Aktieägaravtal 

Ärendebeskrivning 

Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB (NSVA). 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts 
möjlighet att ta ställning. 

I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under 
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga 
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen. 

Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny 
delägare i NSVA: 

1. Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1) 
miljon kronor. Örkelljunga kommun har företrädesrätt att teckna de nya 
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aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 2021-03-15 och betalning av 
aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna berättigar till andel i vinst 
från och med nästkommande räkenskapsår. 

2. Befintliga bolagsdokument för NSVA revideras i följande delar: 

- Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSVA. 

- Samtliga åtta kommuner har ett aktieägande med 1/8 per 
delägare. 

- Bilaga A i aktieägaravtalet; Örkelljunga läggs till i 
aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 kronor vilket medför att nytt totalt 
aktiekapital blir åtta (8) miljoner kronor. 

- Nytt avtal upprättas i åtta (8) exemplar. 

3. Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för 
NSVA med 229 316 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande 
delägare. 

Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja 
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala 
inflytandet. 

Ett delägande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta syfte 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun 
förklarar sig inte ha något att erinra mot att Örkelljunga kommun går in som 
delägare i NSVA AB. 2) Svalövs kommun tecknar reviderat Aktieägaravtal. 3) 
Svalövs kommuns ombud för kommunens aktier ges som instruktion att vid 
extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun erbjuds 
delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Örkelljunga kommun 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, MSDG) 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 332-2020 

§ 302 Revidering av Ägardirektiv och Bolagsordning för 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) med 
anledning av Örkelljunga kommuns inträde som 
delägare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1) Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning 
för NSVA AB godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Örkelljunga kommuns förestående inträde, får ägardirektiv 
och bolagsordning revideras. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-03, § 83, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreliggande förslag till ändrat 
ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 83 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv 
och Bolagsordning. 

Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut 
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas 
fullmäktigeförsamlingars godkännande. 

Ägardirektivet: Örkelljunga kommun läggs till som delägare samt ändrat datum 
för upprättande. 

Bolagsordningen: Ändrat datum för upprättande. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande 
förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning för NSVA AB 
godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Örkelljunga kommun 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, MSDG) 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
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Dnr 56-2018 

§ 303 Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande 
tillstånd enligt miljöbalken till motorsportanläggning på 
fastigheten Knutstorp 10:6 i Svalövs kommun (Ring 
Knutstorp) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Förvaltningens förslag till yttrande enligt denna tjänsteskrivelse, daterad 
den 10 november 2020, antas som kommunstyrelsens eget.  

2) Förvaltningen uppdras att sända in yttrandet till Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt senast den 18 november 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog i mars 2018 en avsiktsförklaring om sex punkter som 
syftar till att utveckla Ring Knutstorp och det nordvästra hörnet av Svalövs 
kommun. Ring Knutstorp har funnits i Svalövs kommun i över 50 år och är en 
viktig aktör som drar många besökare till kommunen. 

Genom avsiktsförklaringen visar kommunen sin vilja att stötta Ring Knutstorp 
och dess utvecklingsplaner men en förutsättning för att en positiv utveckling av 
Ring Knutstorp är att de beviljas miljötillstånd för sin verksamhet. 

Länsstyrelsen Skåne har i ett yttrande till miljöprövningsdelegationen framfört 
att Ring Knutstorps ansökan bör kompletteras eller avvisas. Bolaget har under 
lång tid arbetat med att få ett miljötillstånd och avsatt betydande summor för 
ändamålet. Vidare har handläggningen av ärendet dragit ut på tiden med 
många olika förfrågningar från länsstyrelsen samt många olika handläggare. 

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att med hjälp av extern part ta 
fram ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. 

Den externa parten skall avropas genom befintligt ramavtal samt att 
kostnaderna för att ta fram yttrandet får uppgå till maximalt 30 000 kronor och 
skall belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. Det 23 augusti 
2019 fanns det 325 000 kronor i kommunstyrelsens anslag till förfogande. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26, § 168, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att med hjälp av extern part ta fram 
ett yttrande som stödjer Motorbanan Ring Knutstorp AB:s ansökan om 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens nionde kapitel. Förvaltningens förslag 
till yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda för antagande i samband med 
styrelsens ordinarie sammanträde i september 2019. 2) Kommunstyrelsen 
beslutar vidare att val av extern parten skall ske genom avrop från befintligt 
ramavtal. 3) Kommunstyrelsen beslutar slutligen att kostnaderna för att ta fram 
ovan nämnda yttrande får uppgå till maximalt 30 000 kronor och skall belasta 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2019. 
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Kommunstyrelsen fattade 2020-10-14, § 209, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande enligt denna 
tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2019 som sitt eget och uppdrar till 
förvaltningen att sända in yttrandet till miljöprövningsdelegationen vid 
länsstyrelsen i Skåne län. 2) Vidare uppdras presidiet samt kommunchefen att 
uppvakta landshövdingen i ärendet snarast, i syfte att understryka betydelsen 
av Ring Knutstorps verksamhet och framtida förutsättningar för näringslivets 
utveckling i regionen. 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne läns beslut den 4 juni 
2020 om tillstånd enligt miljöbalken till motorsportanläggning på fastigheten 
Knutstorp 10:6 i Svalövs kommun har överklagats till Växjö tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, av AB Motorbanan Ring Knutstorp. I överklagandet har bolaget 
begärt ändring av giltighetstiden och igångsättningstiden samt av villkor 
avseende verksamhetstider, buller och dagvatten. Den som vill yttra sig med 
anledning av överklagandet ska göra detta skriftligen senast den 18 november 
2020. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen, daterat 2020-11-10 
Meddelande i miljömål från Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, 
daterat 2020-10-14 
Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Skåne län beslut med bilagor, 
2020-06-04 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14, § 209 
Förslag till yttrande, daterat 2019-10-14 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 170 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 168 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-13, § 56  
Länsstyrelsens i Skåne län yttrande, daterat 2019-06-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Förvaltningens förslag till yttrande enligt denna 
tjänsteskrivelse, daterad den 10 november 2020, antas som kommunstyrelsens 
eget. 2) Förvaltningen uppdras att sända in yttrandet till Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt senast den 18 november 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen (inkl yttrande) 
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande) 
Kommunchef 
Administrativ chef 
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Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
AB Motorbanan Ring Knutstorp 
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Dnr KS 353-2020, SBN 162-2018 

§ 304 Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del 
av kv Lantlyckan, Svalöv 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1) Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av kv 
Lantlyckan, antas.  

2) Samhällsbyggnadsnämnden medges anta detaljplaner för resterande 
delar av Lantlyckan (Södra Svalöv 30:7). 

Reservation 

Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Johan Wigrups m fl yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-03-21, § 46, förvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av kv 
Lantlyckan, Svalöv. 2020-06-17, § 93, beslutade samhällsbyggnadsnämnden 
att förslaget skulle ställas ut på granskning. Granskningen varade under 
perioden 19 mars till den 9 april 2020. Totalt inkom 9 yttranden. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 75 bostäder för särskilt 
boende, trygghetsboende och vård samt tillhörande kontors- och 
administrationslokaler i attraktivt och kollektivtrafiknära läge. Planförslaget 
innehåller, förutom lokalgata, till största del kvartersmark med byggrätt för 
bostäder, vård- och centrumändamål, samt ytor för gröna gårdsytor, öppen 
dagvattenhantering och markparkering.  

Det aktuella planområdet är 11 370 kvm stort och ligger i sydöstra delen av 
Svalövs samhälle, inom ett område som idag är detaljplanerat för 
småindustriverksamhet.  

Efter granskning har planhandlingar omarbetats utifrån inkomna synpunkter, 
som framför allt rört hantering av markföroreningar, buller och hantering av 
dagvatten. Bullerutredningen har kompletterats utifrån ny data från Trafikverket, 
och en bestämmelse om krav på tyst sida för bostäder närmast järnvägen har 
införts för att uppnå gällande riktvärden. Plankartan har även kompletterats med 
bestämmelse som säkerställer hantering av kvarvarande markföroreningar 
inom området. En uppdaterad höjdsättning har gjorts för att säkerställa god 
avrinning inom området men samtidigt inte förändra den nuvarande topografin i 
allt för stor utsträckning. Utöver detta har planhandlingar kompletterats och 
förtydligats utifrån inkomna synpunkter.  

Det noteras att plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande inte varit 
färdigställda och kunnat skickas ut till ledamöterna förrän dagen innan 
sammanträdet.  
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Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-10-29, § 162, följande beslut: 1) 
Granskningsutlåtande godkänns. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av 
kv Lantlyckan, antas. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av plan- och exploateringschef 
Elin Persson. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 162 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-21 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning   
Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Angelie Fröjds (M), Teddy Nilssons (SD), Torbjörn 
Ekelunds (L), Aase Jönssons (KD) och Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Förslag till detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, 
del av kv Lantlyckan, antas. 2) Samhällsbyggnadsnämnden medges anta 
detaljplaner för resterande delar av Lantlyckan (Södra Svalöv 30:7). 

Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C): I första hand: Ärendet återremitteras 
för att upprätta en detaljplan för hela Lantlyckan, för att få fram en helhetsbild 
över området och dess användning. I andra hand: Avslag.  

Angelie Fröjd (M), Stefan Pettersson (M) och Aase Jönsson (KD): Avslag på 
Johan Wigrups återremissyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Johan Wigrups m fl återremissyrkande, 
och finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden och Johan 
Wigrups m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan 
Petterssons m fl yrkanden. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN) 
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Dnr KS 77-2019 

§ 305 Motion, drogtester i våra skolor 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1) Motionen anses besvarad med hänvisning till personalutskottets 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Teddy Nilsson (SD) inkom 2019-03-11 med motionen drogtester i våra skolor. I 
motionen yrkar Sverigedemokraterna följande:  

 Att uppdra åt berörda nämnder att utreda möjligheterna för införande av 
slumpmässiga drogtester i mellan, högstadieskolan och 
gymnasieskolan.  

 Att förvaltningen utreder möjligheten till att införa riktlinjer om drogtester 
som krav för sommarjobb.  

Motionen har även remitterats till socialnämnden och bildningsnämnden som 
yttrat sig över motionens yrkande, punkt 1. Båda nämnder föreslår att motionen 
ska anses besvarad. Personalutskottets yttrande avser motionens yrkande, 
punkt 2.  

Motionären yrkar på en utredning avseende möjligheten att införa riktlinjer för 
drogtester som krav för sommarjobb. Då detta kan tillgodoses inom ramen för 
förvaltningens pågående arbete med att ta fram en ny chefs- och 
medarbetarpolicy, föreslås att motionen anses besvarad.  

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 50, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-10-21, antas som utskottets eget. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2020-10-21, antas som 
utskottets eget. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 50 
Yttrande, daterat 2020-10-21 
Bildningsnämndens yttrande, 2020-05-07, § 52 
Socialnämnden yttrande, 2020-04-23, § 72 
Kommunstyrelsens uppdrag avseende chefs- och medarbetarpolicy 2019-03-
11, § 55. 
Motion, inkom 2019-03-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Teddy Nilssons (SD) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Socialnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (MLLG, HSDT, CHM, SAMA, SARA) 
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Dnr KS 241-2020 

§ 306 Motion, Öka säkerheten och tryggheten för alla 
som är under välfärdens ansvar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1) Motionen anses besvarad med hänvisning till personalutskottets 
yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-07-11 med motionen: Öka säkerheten och 
tryggheten för alla som är under välfärdens ansvar. I motionen yrkar Liberalerna 
följande:  

 Krav på utdrag ur belastningsregistret införs, i enlighet med ovan 
anfört, för alla grupper av anställda som på något sätt utför sina 
arbetsuppgifter i medborgares bostäder. Detta sker i likhet med den 
rutin som redan finns inom förskola och skola. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i enlighet med ovan anfört, utreda 
om, och i så fall med vilken periodicitet, nytt utdrag ur 
belastningsregistret skall uppvisas för arbetsgivaren. 

Då fullmäktige redan beslutat i linje med motions yrkande, punkt 1 samt att 
motionens yrkande, punkt 2 inte möjliggörs i det presenterade lagförslaget 
föreslås att motionen anses besvarad.  

Personalutskottet fattade 2020-10-27, § 51, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 2020-10-21, antas som utskottets eget. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
personalutskottets yttrande. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2020-10-27, § 51 
Yttrande, daterat 2020-10-21 
Kommunfullmäktiges beslut, 2020-09-28, § 178 
Riktlinjer för begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning 
Motion, inkom 2020-07-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad med hänvisning till personalutskottets yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Motionären  
Kommunförvaltningen (CHM) 
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Dnr KS 284-2020 

§ 307 Initiativärende: Extra medarbetarundersökning 
personal inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

1) Kommunstyrelsen avslår Socialdemokraternas yrkande enligt 
initiativärende daterat den 31 augusti 2020 med motivering enligt denna 
förslagsskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Zielinski (S) samt Anneli Persson (S) har den 31 augusti inkommit med ett 
initiativärende till kommunstyrelsen med följande lydelse: 

”Personalutskottets arbetsmiljöansvar för anställda i kommunen sträcker sig 
långt. Därför är det med stor oro vi idag ser viljeyttringar från personalen som 
tydligt visar på missnöje i sin nuvarande anställning. Tillika ser vi då även att 
personalen inom Vård- och omsorg visar uttryck för psykosociala 
arbetsmiljöproblem på sina arbetsplatser. Först på Ängslyckan sen även på 
Solgården.  

Vi skulle vilja att det görs en extra enskild grundlig medarbetarundersökning 
inom sektor Vård- och omsorg för att utröna vart i problemen finns, och att 
denna medarbetarundersökning skapas av extern part/företagshälsovården.  

Socialdemokraterna yrkar på:  

- Att alla som arbetar inom sektor Vård- och omsorg skall genomföra en ny  
  ytterligare grundlig medarbetarundersökning med frågor formulerade utifrån 
den  
  situation som just nu råder.  

- Att medarbetarundersökningen skall skapas, formuleras, genomföras och  
  utvärderas av extern part/företagshälsovården.  

- Att resultat och utvärdering presenteras kommunstyrelsen.” 

Av yttrande från kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD), daterat 
2020-10-21, framgår följande: ”Precis som i alla sektorer finns det utmaningar 
och möjligheter och det gäller även sektor vård och omsorg. Kommunledningen 
är medveten om att det finns betydande friktioner på de namngivna 
arbetsplatserna. Med anledning av detta har det gjorts en särskild insats med 
hjälp av företagshälsovården som för närvarande pågår. Denna insats stöttas 
fullt ut av förvaltningen och återrapporteras löpande till kommunstyrelsens 
ordförande samt vård och omsorgsnämndens ordförande.  

De förslag som Socialdemokraterna yrkar på anser jag är för oprecisa då det 
även finns verksamheter inom sektor vård och omsorg som fungerar mycket 
väl. Vidare kommer den ordinarie medarbetarundersökningen skickas ut i 
mitten av december månad detta år. Denna undersökning samt de 
handlingsplaner som ska upprättas utifrån medarbetarundersökningens resultat 
kommer att presenteras för personalutskottet på sedvanligt sätt. Det ger 
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personalutskottet goda möjligheter att värdera resultatet och vid behov vidta 
nödvändiga åtgärder.” 

Personalutskottet föreslog 2020-10-27, § 52, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsen avslår Socialdemokraternas yrkande enligt 
initiativärende daterat den 31 augusti 2020 med motivering enligt denna 
förslagsskrivelse. 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-10-27, § 52 
Förslagsskrivelse daterad den 21 oktober 2020 
Initiativärende från Socialdemokraterna daterat den 31 augusti 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) 
Kommunstyrelsen avslår Socialdemokraternas yrkande enligt initiativärende 
daterat den 31 augusti 2020 med motivering enligt denna förslagsskrivelse. 

Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S): 
Bifall till initiativärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds m fl och Jan Zielinskis m fl 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds m fl yrkande. 

Protokollsanteckning 

Teddy Nilsson (SD): ”Utifrån mitt perspektiv så hanteras just det som 
initiativärendet önskar i det pågående arbetet.” 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Sektorchefer 
HR-chef 
Administrativ chef 
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Dnr KS 15-2020 

§ 308 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2020 

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 
2020-10-01– 11-04 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-
11-16 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 126-2020 

§ 309 Gratifikation för våra medarbetare 2020 - 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) En gratifikation om 250 kr ska utdelas till tillsvidareanställda och 
visstidsanställda medarbetare som aktivt tjänstgjort under perioden 
oktober till november 2020. Även medarbetare som varit frånvarande 
från arbetet på grund av sjukskrivning under denna period ska erhålla 
gratifikationen. 

2) Gratifikationen administreras via en rekvisition för varje medarbetare, 
vilken närmaste chef undertecknar. 

 

3) Gratifikationen kan nyttjas fr o m 1 december 2020 t o m 31 maj 2021 
och får inte avse spel, alkohol samt tobak.  

 

4) Gratifikationen skall nyttjas inom det lokala näringslivet inom Svalövs 
kommun. 
 

5) Eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av gratifikationen 
belastar den enskilde medarbetaren. 
 

6) Kostnaden för åtgärden ovan får maximalt uppgå till 430 tkr och skall 
belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

I det rådande läget med fortsatt spridning av Coronaviruset spridning och dess 
allmänna påverkan på samhället vill Svalövs kommun som arbetsgivare ånyo 
premiera våra medarbetares  goda insatser. Därutöver skickar det 
förhoppningsvis en signal till det lokala näringslivet att Svalövs kommun även 
ser näringslivets utmaningar i dessa tider.  

Förvaltningens bedömning är dock att en sådan gratifikation som anges ovan är 
att betrakta som lön, vilket innebär att en eventuell skatteeffekt får bekostas av 
den enskilde medarbetaren.    

Kommunstyrelsen fattade 2020-04-14, § 105, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen uppdrar till personalutskottet att senast den 21 april 2020 
fastställa regler och riktlinjer för hur gratifikation till våra medarbetare skall 
verkställas enligt anvisningar nedan. 2) Kommunstyrelsen beslutar vidare att 
utdelningen av gratifikationerna skall påbörjas senast den 12 maj 2020 och 
skall uppgå till 350 kronor. Gratifikationen skall endast kunna nyttjas inom det 
lokala näringslivet inom Svalövs kommun. 3) Kostnaden för åtgärden ovan får 
maximalt uppgå till 600 000 kronor och skall belasta kommunstyrelsens anslag 
till förfogande 2020. Eventuella skatteeffekter av gratifikationen bekostas av 
den enskilde medarbetaren. 

Personalutskottet fattade 2020-04-21, § 17, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens personalutskott beslutar att gratifikationen om 350 kr ska 
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utdelas till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som aktivt 
tjänstgjort under perioden mars till maj 2020. Även medarbetare som varit 
frånvarande från arbetet på grund av sjukskrivning under denna period ska 
erhålla gratifikationen. 2) Kommunstyrelsen personalutskott beslutar att 
gratifikationen administreras via en rekvisition för varje medarbetare som 
närmaste chef undertecknar. 3) Vidare beslutar kommunstyrelsens 
personalutskott att gratifikationen kan nyttjas till och med den 31 december 
2020 och får inte avse spel, alkohol samt tobak. 4) Kommunstyrelsens 
personalutskott beslutar slutligen att gratifikationen skall nyttjas inom det lokala 
näringslivet samt att förmånsvärdet av gratifikationen belastar den enskilde 
medarbetaren. 

2020-05-05 meddelades det på regeringens webbplats att 
förmånsbeskattningen för gåvor till anställda tillfälligt avsågs slopas för gåvor 
upp till ett värde på 1000 kronor . Skattefriheten ska gälla utöver möjlighet att 
lämna skattefria gåvor som redan finns idag, till exempel i form av julgåvor. De 
nya reglerna föreslogs gälla från och med juni och fram till årets slut. 
Bakgrunden till förslaget är att många företag och kommuner har uttryckt en 
vilja att hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen 
av coronaviruset. Genom de skattelättnader som nu föreslås kan de anställda 
få till exempel presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala 
näringslivet. Regeringen avsåg att överlämna förslagen i en extra 
ändringsbudget. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-05-14, § 105, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, § 105, skall  utdelningen av 
gratifikationerna påbörjas den 1 juni 2020. 

För att medarbetarna skall få gratifikationen före jul, får beslut fattas i november 
månad av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 134 
Personalutskottets protokoll 2020-04-21, § 17 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 105 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 april 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), 
Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD): 1) En gratifikation om 250 kr ska 
utdelas till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som aktivt 
tjänstgjort under perioden oktober till november 2020. Även medarbetare som 
varit frånvarande från arbetet på grund av sjukskrivning under denna period ska 
erhålla gratifikationen. 2) Gratifikationen administreras via en rekvisition för 
varje medarbetare, vilken närmaste chef undertecknar. 3) Gratifikationen kan 
nyttjas fr o m 1 december 2020 t o m 31 maj 2021 och får inte avse spel, 
alkohol samt tobak. 4) Gratifikationen skall nyttjas inom det lokala näringslivet 
inom Svalövs kommun. 5) Eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av 
gratifikationen belastar den enskilde medarbetaren. 6) Kostnaden för åtgärden 
ovan får maximalt uppgå till 430 tkr och skall belasta kommunstyrelsens anslag 
till förfogande 2020. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, CHM, JEBN, AAN, EVLT) 
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Dnr 324-2020 

§ 310 Bolagsbildning Svalövs Energi AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 275, ska 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2020-12-23.  

Sammanfattning av ärendet 

En utökning av Svalövs kommunkoncern med Svalövs Energi AB föreslås nu. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 180, beslut om att bilda Svalövs 
kommunhus AB och därmed bilda en äkta koncern enligt utredningen från 
Rådhuset Aragus. Kommunfullmäktige fattade följande beslut: 

1) Inkomna yttranden från de av kommunfullmäktige remitterade instanserna i 
beslut 2020-05-25, §§ 93-98 a) - e), noteras och föranleder ingen förändring av 
kommunstyrelsens förslag 2020-05-18, §§ 136-141. 2) Uppdrag givet av 
kommunfullmäktige 2020-05-25, §§ 93-98 f), anses avslutat med hänvisning till 
yttrande i förslagsskrivelse, daterad 2020- 06- 11, bilaga 1. 3) Föreliggande 
förslag till bolagspolicy antas. 4) Med utgångspunkt i rapport från Rådhuset 
Aragus AB bildas bolagskoncern. 5) Ett moderbolag, Svalövs Kommunhus AB, 
bildas. Aktiekapitalet skall uppgå till fem miljoner (5 000 000) kronor. 6) 
Föreliggande förslag till bolagsordning för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 
7) Ändring av § 8 i bolagsordningen: ”Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och förste och andre vice ordförande i bolagets styrelse.” 8) 
Föreliggande ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB godkänns. 9) 
Moderbolaget, Svalövs Kommunhus AB, får till uppdrag att lämna förslag om 
bolagsspecifika ägardirektiv för dotterbolag samt föreslå eventuella förändringar 
av dotterbolags bolagsordning till fullmäktige om behov föreligger.  

Framgång för Svalöv föreslår att Svalövs kommunkoncern utökas med 
ytterligare bolag, Svalövs Energi AB. Svalövs Energi AB skall ha som ändamål 
att bygga infrastruktur avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och 
eldistribution i Svalövs kommun. Bolaget skall också ha möjlighet att producera 
och distribuera fjärrvärme inom Svalövs kommun samt underhålla infrastruktur 
avseende fjärrvärme, IT-kommunikation, belysning och eldistribution så att 
distributionen är säker. Svalövs Energi AB skall vara kommunens part vid 
utbyggnad av infrastruktur, se till att samordning sker mellan fjärrvärme, IT-
kommunikation, belysning och eldistribution att uppföra, äga, förvalta och hyra 
ut och överlåta anläggningar för informations- och 
kabelkommunikationsverksamhet. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 275, följande beslut: 1) Ärendet 
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande senast 2020-11-27. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 275 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-10-06 
Ägardirektiv Svalövs Energi AB 
Bolagsordning Svalövs Energi AB 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-28 – 29, §§ 180 – 185 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, §§ 169-175 
Bolagspolicy 
Utredning från Rådhuset Aragus 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 
275, ska samhällsbyggnadsnämndens yttrande vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 2020-12-23. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, HAHZ)  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Revisionen 
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Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig

1 Johan Wigrup C 1

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S 1

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande M 1

5 Ingrid Ekström SD 1

6 Marie Irbladh C 1

7 Anneli Persson S 1

8 Kim Hellström SD 1

9 Stefan Pettersson M 1

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1

11 Èmilie Lundgren S 1

12 Torbjörn Ekelund L 1

13 Aase Jönsson KD 1

SUMMA 8 3 2 0

Omröstningsbilaga 1) - § 284 Mål och budget 2021, med plan 2022 - 2023
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