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 Dnr KS 353-2020, SBN 162-2018 

§ 31 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. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jan Zielinskis m fl yrkanden. 

Eva Inhammar (C) och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Marie Irbladhs m fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 157 (Dnr 25-2019), följande beslut: 
1) Kommunfullmäktige godkänner Alternativ C (se illustrationsförslag skisser 
daterat 2019-06-20 kv. Lantlyckan i Svalöv) samt ”Program kommunala 
verksamheter upprättat 2019-05-23”, som inriktning för framtagande av 
förfrågningsunderlag inför byggentreprenadupphandling avseende Svalövs 
kommuns försäljning, förhyrning och byggnation av särskilt boende, 
trygghetsboende samt administrationslokaler. 2) Kommunfullmäktige godkänner 
principerna till hyresavtalsutkast enligt bilaga. 3) Kommunen genomför 
upphandling enligt LOU avseende byggentreprenaden. 
Byggentreprenadkontraktet kommer att överlåtas till exploatör/hyresvärd. 
Kontraktet ska innehålla option om möjligt kommunalt förvärv (senast) 2 år efter 
utfärdandet av produktionens slutbevis. 4) Kommunfullmäktige uppdrar till 
förvaltningen att starta upprättandet av förfrågningsunderlag inför 
byggentreprenadupphandlingen. 5) Kommunfullmäktige beslutar att 
förvaltningen ges i uppdrag att teckna samarbetsavtal med exploatör/hyresvärd 
enligt redovisade punkter i denna skrivelse pkt 1. 6) Samhällsbyggnads-
nämnden bemyndigas att underteckna samarbetsavtalet. 7) Vård- och 
omsorgsnämnden uppdras att ta fram kalkyl för verksamheternas kostnader 
inför tecknandet av samarbetsavtalet. 8) Kommunförvaltningen uppdras 
inarbeta kostnaderna i förslagen till remissvaren avs Budget 2020, plan 2021 – 
2022. 

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 
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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.  

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. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-11-16, § 304, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 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). 

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-30, § 239, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs.  

Då visst underlagsmaterial i ärendet efterfrågats av förtroendevald, har detta 
presenterats för samtliga ledamöter. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-12-10, § 251, följande beslut: 1) Ärendet 
återremitteras med följande motivering: ”Utifrån den massiva nya information 
som framkommit i Ciceron 8 december krävs det remiss till alla politiska partier 
för att vi på lika villkor skall kunna diskutera, argumentera och komma fram till 
vad som är bäst för Svalöv och området Lantlyckan.” 2) Under återremisstiden 
remitteras hela ärendet till samtliga partier som ingår i kommunfullmäktige med 
anledning av de nya underlag som inte tidigare presenterats i ärendet. 3) Under 
återremisstiden remitteras hela ärendet till samtliga i partier som ingår i 
kommunfullmäktige med frågeställningen om att hela området skall prioriteras 
och läggas en detaljplan för. 4) Återremisstiden sätts till den 10 februari 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 25, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till yttrande, daterat 
2021-02-11, antas som kommunfullmäktiges eget. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 25 
Remissvar från Socialdemokraterna, daterat 2021-02-10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10, § 251 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 239 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 304 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29, § 162 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2020-10-21 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning   
Granskningsutlåtande 
Bullerutredning, Ramböll, daterad 2020-10-29 
Utlåtande beträffande val av åtgärdsalternativ på Södra Svalöv 35:1 och 
delegationsbeslut, daterat 2020-08-28 
Yttrande från Länsstyrelsen, 2020-08-27 
Granskningsyttrande Söderåsens miljöförbund, daterat 2020-07-20 
Riskutredning, AFRY, daterad 2020-04-06   
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 157 
Anmälan om efterbehandling, Svalövs kommun, Södra Svalöv 35;1, 
Söderåsens miljöförbund, daterat 2016-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Aase Jönssons (KD), Angelie Fröjds (M) och Teddy 
Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till detaljplan för 
del av Södra Svalöv 30:7 m.fl, del av kv Lantlyckan, antas. 

Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S) och Annelie Persson (S): 1) Avslag på 
Stefan Petterssons m fl yrkande. 2) Att detaljplanen för Lantlyckan tomten görs 
om till en detaljplan som medger handel och kontor för den delen som ligger 
närmast järnvägen, centrumändamål och till viss del byggnation av lägenheter 
på den delen som ligger närmast brandstationen. Även ett parkeringshus är att 
föredra när tåget kommer till Svalöv och pendlingen kommer att öka i Svalöv. 3) 
Att det skapas en plan som säkerställer att hela området anses sanerat. 4) 
Detaljplan skall utfärdas för hela tomten Lantlyckan för att säkerställa enhetliga 
svaromål på inkomna synpunkter. 5) Särskilt boende skall inte placeras på 
detta riskfyllda område. 6) Bullernivå skall reduceras för de som kommer att bli 
boende på våning 3 och 4. 7) Översvämningsrisken skall hanteras tillsammans 
med NSVA för hela Lantlyckan, inte enbart för den del som just nu planeras 
detaljplaneras. 8) Särskilt boende planeras i alla kommunorter i Svalövs 
kommun, för att på sätt skapa förutsättningar för de som i framtiden kommer i 
behov av detta skall kunna bo kvar på den ort man bor. Detta ligger i både 
framtida brukares och anhörigas bästa. 

Marie Irbladh (C) och Eva Inhammar (C): I första hand: Ärendet återremitteras 
för omarbetning och komplettering med en ny detaljplan för hela området 
Rönnebergsvägen/Harjagersvägen/Industrigatan/järnvägsområdet. I andra 
hand: Avslag på Stefan Petterssons m fl yrkande. 
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Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons m fl yrkanden och Jan 
Zielinskis m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Stefan 
Petterssons m fl yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl yrkanden, och 
finner att kommunstyrelsen avslår dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, IABN, HAHZ) 
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Dnr 90-2020 

§ 32 Mål och budget 2021, plan 2022 – 2023 – 
Internbudget kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till internbudget fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsen för år 2021. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman och 
ekonom Eva Lostedt. 

Beslutsunderlag 

Förslag till internbudget för kommunstyrelsen för år 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Föreliggande 
förslag till internbudget fastställs. 

Beslutsgång 

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

Icke deltagande i beslut 

Eva Inhammar (C) Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och 
Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, EVLT, AAN) 
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Dnr 33-2021 

§ 33 Vaccination mot Covid-19 på arbetstid samt 
ersättning vid smittspårning som härleds till arbetet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 22, punkt 2) avs smittspårning, 
gäller med retroaktivitet fr o m 2020-11-15.  

Sammanfattning av ärendet 

Covid-19 är en sjukdom orsakad av viruset SARS-CoV-2. Viruset är mycket 
smittsamt och sprids snabbt i en befolkning utan immunitet. Statistiken visar att 
äldre och personer med underliggande sjukdom har störst risk att bli allvarligt 
sjuka. 

Vaccination 
Vaccination mot Covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av 
pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccination kan 
användas förebyggande men kan inte ersätta andra skyddsåtgärder, som bra 
arbetsrutiner, goda hygienrutiner eller personlig skyddsutrustning.  

Det kommer att vara gratis att vaccinera sig. Beroende på vilket vaccin som 
används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. 
Det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett 
fullgott skydd. 

Med utgångspunkt från det stora samhällsintresse som finns för att stoppa 
spridningen av Covid-19 föreslås att medarbetare, som inte kan vaccineras på 
sin fritid, medges ledighet med lön vid vaccination mot Covid-19. Tidpunkt för 
vaccinering stäms i förväg av med närmsta chef för att minimera påverkan på 
verksamheten. 

Smittspårning  
Covid-19 ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Som alla allmänfarliga 
sjukdomar ska Covid-19 smittspåras för att minska spridningen av sjukdomen. 
 
När en medarbetare omfattas av smittspårningsinsatser och därför behöver 
genomgå provtagning under arbetstid har medarbetaren möjlighet att ansöka 
om smittbärarpeng för förlorad arbetsinkomst via Försäkringskassan samt 
ersättning för resor till och från provtagningsstället. 
 
Sker provtagningen däremot på medarbetarens lediga tid finns inte möjligheten 
för arbetstagare att ansöka om smittbärarpeng då inget lönebortfall föreligger. 
Detta medför att många medarbetare lägger åtskilliga timmar på att delta i 
smittspårningsåtgärder som beror på deras arbete utan kompensation. 
 
För att kompensera medarbetarna för den lediga tid de lägger på att medverka 
vid smittspårning som beror på arbetet föreslås att ersättning motsvarande en 
timmes arbetstid per provtagningstillfälle utbetalas. 
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Arbetarskydd respektive smittskydd 

All form av vaccination som sker ur ett arbetsmiljöperspektiv, ska föregås av en 
riskbedömning. För tydlighetens skull skiljer man i sammanhanget på 
arbetarskydd som arbetsgivaren har ansvar för och smittskydd som den 
offentliga vården har huvudansvaret för - Smittskydd Skåne. 

Arbetsskydd: Riskbedömning för att undvika exponering och risk för smitta av 
ämne som förekommer i arbetet och som kan orsaka ohälsa och olägenhet för 
medarbetaren. 

Smittskydd: Riskbedömning för att undvika att smitta förs vidare till i första hand 
riskgrupper i samhället. 

Vaccination mot Covid-19 är en fråga om smittskydd i syfte att minska 
smittspridningen och skydda medborgare som riskerar att bli allvarligt sjuka.  

Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccinering 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell plan för vaccination mot 
Covid-19 vari det ingår en prioritering av vaccination mot Covid-19, med syfte 
att ge tidigt skydd till personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller 
avlida i Covid-19. 

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att alla i Sverige boende personer över 
18 år vaccineras mot Covid-19. Det primära syftet med vaccinationen är i det 
första skedet att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt 
sjuka eller avlida i Covid-19. I ett senare skede är syftet att för-hindra spridning 
av sjukdomen i samhället. 

Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot Covid-19? 

 Regeringen och vaccinsamordnaren 

Regeringen och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till 
vacciner mot Covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet 
med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar 
avtal för Sverige. 

 Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ta fram en nationell plan för vaccination 
mot Covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat 
att: 

- Ta fram rekommendationer för vaccinationen mot Covid-19. 

- Samordna och planera för distribution av vaccinet till regionerna. 

- Säkerställa möjligheten att registrera vaccinationerna i det nationella  
  vaccinationsregistret för att kunna följa upp vaccinationernas täckning och  
  effekt. 

- Genomföra samordnade nationella informationsinsatser till allmänheten om  
  vaccination mot Covid-19. 

 Läkemedelsverket 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(15) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot 
coronaviruset (Covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med 
läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med 
att få fram godkända vacciner mot Covid-19. 

 Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen ansvarar för att utfärda föreskrifter om ordination och 
samordnar praktisk hantering av vaccin inom hälso- och sjukvården som 
regionerna ansvarar för. 

 Regionerna 

Det är regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot Covid-19. 
Arbetet innefattar att: 

- Distribuera vaccin inom den egna regionen. 

- Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras. 

- Erbjuda vaccination mot Covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån  
  Folkhälsomyndighetens rekommendation. 

Kan arbetsgivaren kräva att medarbetare vaccinerar sig? 

En arbetsgivare kan inte tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin. I Sverige 
finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Däremot kan 
arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i verk-
samheten när personal saknar skydd mot viss smitta, för att förhindra 
smittspridning. 

I verksamheter där det är särskilt viktigt att kunna begränsa smittspridning kan 
det ställas krav på att personalen är skyddad mot smitta. I en sådan 
verksamhet, kan medarbetare som inte är vaccinerade tillfälligt behöva 
omfördelas till andra delar av verksamheten. 

Har medarbetare rätt att vaccinera sig på arbetstid? 

Som medarbetare kan det ibland hända att man behöver besöka sjukvården. 
Huvudregeln är då alltid att detta ska ske utanför ordinarie arbetstid alternativt 
med löneavdrag eller tidsavdrag vid flexibel arbetstid. Undantag från denna 
regel finns i kollektivavtalet, Allmänna bestämmelser (AB), § 28 mom. 10 som 
behandlar rätten till ledighet med bibehållen lön vid förstagångsbesök hos 
läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.  

I övrigt kan besök inom hälso- och sjukvård ske på arbetstid med bibehållen lön 
i det sammanhang rehabiliterande åtgärder vidtas/pågår i förhållande till 
arbetsgivarens verksamhet.  

Ett annat undantag från huvudregeln, om att sjukvårdsbesök sker utanför 
arbetstid, återfinns i AB § 29 mom. 4 som reglerar att medarbetare i egen-skap 
av blivande förälder, får besöka barnmorskemottagning vid högst två tillfällen.  

I dessa sammanhang gäller rätten till ledighet med bibehållen lön endast om 
sådana besök under annan tid än arbetstid inte är möjligt.  

Att vaccinera sig är frivilligt och det finns ingen rättighet att vaccinera sig på 
arbetstid. Det är varje arbetsgivare som beslutar om arbetstagare får vaccinera 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(15) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

sig på betald arbetstid. Vaccinationer som sker utifrån ett smittskyddsperspektiv 
sker normalt inte på betald arbetstid, arbetsgivaren kan dock med stöd av 
Allmänna bestämmelser, AB § 28 mom. 10 bevilja ledighet med lön för besök 
inom hälso- och sjukvård.  

Det finns ett särskilt stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19. 
SKR förordar därför en generös inställning från arbetsgivarnas sida att tillåta 
personal inom kontaktyrken få vaccinera sig på betald arbetstid. 

Kompensation vid smittspårning som härleds till arbetet 
Covid-19 ingår i smittskyddslagen och pandemilagen. Som alla allmänfarliga 
sjukdomar ska Covid-19 smittspåras för att minska spridningen av sjukdomen. 
 

När en medarbetare omfattas av smittspårningsinsatser och därför behöver 
genomgå provtagning under arbetstid har medarbetaren möjlighet att ansöka 
om smittbärarpeng för förlorad arbetsinkomst via Försäkringskassan.  
Medarbetaren kan även ansöka om ersättning för resekostnader till och från 
provtagningsstället hos Försäkringskassan. 
 

Kallas medarbetaren till provtagning på ledig dag finns dock inte möjlighet att 
erhålla ersättning via Försäkringskassan då inget inkomstbortfall föreligger. 
Detta medför att många medarbetare lägger åtskilliga timmar på att delta i 
smittspårningsåtgärder som beror på deras arbete utan kompensation. 
 
För att kompensera medarbetarna för den lediga tid de lägger på att medverka 
vid smittspårning som beror på arbetet föreslås att ersättning motsvarande en 
timmes arbetstid per provtagningstillfälle utbetalas. 
 
Kommunstyrelsen fattade 2021-02-08, § 22, följande beslut: 1) Medarbetare 
som inte kan vaccineras på sin fritid medges ledighet med lön vid vaccination 
mot Covid-19. 2) För medarbetare som utanför arbetstiden testas för Covid-19 i 
smittspårningssyfte beviljas kompensation motsvarande en timmes arbete per 
provtagningstillfälle om smittspårningen härleds till arbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08, § 22 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Anneli Persson (S), 
Eva Inhammar (C), Marie Irbladh (C), Aase Jönsson (KD) och Torbjörn Ekelund 
(L): 1)  Kommunstyrelsens beslut 2021-02-08, § 22, punkt 2) avs smittspårning, 
gäller med retroaktivitet fr o m 2020-11-15. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
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Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 126-2020 

§ 34 Kostnadsfria antikroppstester covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Samtliga anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfritt 
antikroppstest  covid-19 vid ett tillfälle också under år 2021. 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, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut. 

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 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.  
 
Kommunstyrelsens 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.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 290 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 213 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-30, § 43 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C), 
Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD) och Eva Inhammar (C): 1) Samtliga 
anställda i Svalövs kommun erbjuds kostnadsfritt antikroppstest  covid-19 vid 
ett tillfälle också under år 2021. 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, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsgång 

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

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


