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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 12.25, 13.15 – 17.50 

Beslutande Johan Wigrup (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L), §§ 35 – 61 
Annelie Johnsson (C) tjg ers för Torbjörn Ekelund, §§ 62 - 66 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Annelie Johnsson (C), §§ 35 - 61 
Hans Lindström (SD) 
Annie Karlsson (S), §§ 41 - 66 
Agneta Sörensson (M) 
Eva Inhammar (C) 
Frank Urban Johansson (KD) 
Jenny Ulfvin (SD) 
Krister Olsson (S), ej § 40 
Martin Gustafsson (L), §§ 35 - 61 
Anna Berg von Linde (M), §§ 35 - 61 
 
Kjell Stjernholm (MP) (ins) 
David Lenander (V) (ins ers) 
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (ins ers), §§ 35 – 36 
 
N E Jörgen Persson (SD), myndighetsnämndens ordförande, § 36 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 35 – 44, 51 
Katarina Borgstrand, utvecklingschef, §§ 35 - 50 
Eva Lostedt, ekonom, § 36 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Hans Dahlqvist, utbildningschef, § 36 
Madeleine Moberg, socialchef vård och omsorg, § 35 - 56 
Cecilia M Andersson, socialchef, §§ 35 – 40, 43 – 51 
Sanna Quirico Rosenqvist, vik beredskaps- och säkerhetssamordn. § 51 
Sebastian Lamberth, vik beredskaps- och säkerhetssamordnare § 51 
Matilda Sandqvist, trainee projektingenjör, § 58 
Aya Al-Karkhi, vik nämndadministratör 
Björn Jonsson, polismyndigheten, § 51 

 
Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden, deltog på distans i 
enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och kommunstyrelsens reglemente, 23 b §. 
 
Icke tjänstgörande ersättare och ersättare för insynsplatser följde sammanträdet på distans.  
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Utses att justera Angelie Fröjd  (M) 

Justeringens tid 
och plats 2021-03-11, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 35 – 66 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-03-08 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr 45-2021 

§ 36 Årsredovisning 2020 – Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av årsredovisning 2020 för styrelser och nämnder. 

Årsredovisningen behandlas formellt vid kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges sammanträden i april. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.  

Sammanträdet ajourneras kl 09.20. Under ajournering presenteras sedan resp 
nämnds resultat gruppvis för kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och 
insynsplatser. 

Sammanträdet återupptogs kl 12.00. 

Beslutsunderlag 

Muntliga föredragningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 37 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson, informerar om Covid-19-situationen i 
förvaltningen. 

b) Kommunchef Stefan Larsson, informerar om pågående process 
gällande Söderåsens miljöförbund (Dnr 194-2020 och 50-2021). 

c) Administrativ chef Michael Andersson informerar om bemanningsfrågor 
inom administrativa avdelningen vid kommunledningskontoret. 

d) SKR Cirkulär 21:06 - Förlängning av överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus, SKR Cirkulär 21:07 - 
Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro 
vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin, 
SKR Cirkulär 21:09 - Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20, SKR Cirkulär 21:10 -
Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning – BUI 20, SKR Cirkulär 21:11 - Internränta för 
år 2022, samt SKR Cirkulär 21:12 - Budgetförutsättningar för åren 
2021–2024. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 38 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-02-23 
Personalutskottets protokoll 2021-03-02 
Svalövs Kommunhus AB styrelse, 2021-02-23 
Protokoll, från styrelsen för NSVA, 2020-12-03 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 1-2021 

§ 39 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1) Till ny ledamot i Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté efter Mats Lovén 
(C) väljs Mats Hannander (SD). 

2) Till ny ersättare i Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté efter Mats 
Hannander (SD), som inträder som ordinarie ledamot, väljs Claes 
Hallberg (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Lovén (C) har i skrivelse, daterad 2021-01-03, bl a avsagt sig uppdraget 
som ledamot i Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté. 

Det noteras att Mats Hannander (SD) hittills varit ersättare i kommittén. 

Kommunstyrelsen godkände 2021-02-08, § 19, Mats Lovéns (C) avsägelse 
samt bordlade valet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08, § 19 
Avsägelse från Mats Lovén (C), daterad 2021-01-03 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, MAN) 
Saxåns-Braåns vattenvårdskommitté 
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Dnr 53-2021 

§ 40 Årsredovisning 2020 – LSR Landskrona Svalöv 
Renhållnings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2020 
noteras. 

2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta 
för att styrelsen och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning för år 2019 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings 
AB 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse och granskningsrapport 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) LSR Landskrona 
Svalöv Renhållnings AB årsredovisning för år 2020 noteras. 2) Svalövs 
kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen 
och VD för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

P g a jäv deltog inte Krister Olsson (S) i behandlingen av ärendet. 

Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr KS 54-2021, SKHAB 14-2021 

§ 41 Ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs 
Renhållnings AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslaget till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings 
AB antas. 

Reservation  

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

Sammanfattning av ärendet 

I LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB ligger förslag till nya ägardirektiv 
för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB. Svalövs Kommunhus AB har 
möjlighet att yttra sig över förslaget.  

Styrelsen för Svalövs Kommunhus AB fattade 2021-02-23, § 25, följande 
beslut: 1) Styrelsen har inget att erinra och ställer sig bakom föreslag till nya 
ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 

Beslutsunderlag 

Svalövs Kommunhus ABs protokoll 2021-02-23, § 25 
Förslag till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Förslaget till nya ägardirektiv för LSR Landskrona-
Svalövs Renhållnings AB antas. 

Marie Irbladh (C): Avslag på punkten 4.2. Ändringsyrkande: Avkastning på eget 
kapital ska år 2021 och 2022 uppgå till max 5 % vardera året, efter 
bokslutsdispositioner och skatt. Inget krav på utdelning till ägarna ska ställas. 
Soliditeten skall vara lägst 25%.  

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Avslag på Marie Irbladhs yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på eget m fl yrkande vad gäller punkt 4.2, 
och Marie Irbladhs ändringsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar 
Teddy Nilssons m fl yrkande 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande i övrigt, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Landskrona stad 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr 58-2021 

§ 42 Finansiella riktlinjer och placeringspolicy för 
bolag ingående i Landskrona Stadshuskoncern 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun har inget att erinra och ställer sig bakom föreslagna 
finansiella riktlinjer och placeringspolicy ingående i Landskrona 
Stadshuskoncern. 

Sammanfattning av ärendet 

I Landskrona Stadskoncern ligger förslag till nya finansiella riktlinjer och 
placeringspolicy. Svalövs Kommunhus AB har möjlighet att yttra sig över 
förslagen.  

Svalövs kommunhus ABs styrelse fattade 2021-02-24, § 24, följande beslut: 1) 
Styrelsen har inget att erinra och ställer sig bakom föreslagna finansiella 
riktlinjer och placeringspolicy ingående i Landskrona Stadshuskoncern. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Svalövs Kommunhus AB 2021-02-23, § 24 
Placeringspolicy Landskrona Stad och Stadshus AB 
Finansiella riktlinjer Landskrona Stadshus-koncernen 
Skrivelse, angående Finansiella riktlinjer, placeringspolicy och borgensavgifter i 
Landskrona Stadshus-koncernen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs kommun 
har inget att erinra och ställer sig bakom föreslagna finansiella riktlinjer och 
placeringspolicy ingående i Landskrona Stadshuskoncern. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Landskrona stad 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Svalövs Kommunhus AB 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr 324-2020, SKHAB 7-2021 

§ 43 Bolagsbildning Svalövs Energi AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till Svalövs Kommunhus AB att bilda 
Svalövs Energi AB.  

2. Kommunfullmäktige beslutar vidare att aktiekapitalet i Svalövs Energi 
AB skall uppgå till etthundratusen (100 000) kronor. 

3. Slutligen beslutar kommunfullmäktige att föreliggande förslag till 
bolagsordning samt ägardirektiv för Svalövs Energi AB antas. 

Reservation 

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

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

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 
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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. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 310, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 275, ska 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
2020-12-23. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-12-17, § 183, följande beslut: 1) 
Förslagskrivelsen med bilaga antas som remissvar till kommunstyrelsen 
avseende bildandet av ett kommunalt energibolag. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-01-11, § 8, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet gällande bildandet av ett eget     
kommunalt energibolag till Svalöv Kommunhus AB för slutlig beredning. 2) 
Remissvaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda i samband med styrelsens 
ordinarie sammanträde i mars månad 2021. 

Svalövs Kommunhus AB fattade 2021-02-23, § 20, följande beslut: 1) 
Remissvar, daterat 2021-02-16, antas som styrelsens eget och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-02-26 
Svalövs Kommunhus AB protokoll, 2021-02-23, § 20 
Remissvar, Bolagsbildning Svalövs Energi AB, daterat 2021-02-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11, § 8 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-01-04 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 183 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 310 
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 Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1)  Kommunfullmäktige uppdrar till Svalövs 
Kommunhus AB att bilda Svalövs Energi AB. 2) Kommunfullmäktige beslutar 
vidare att aktiekapitalet i Svalövs Energi AB skall uppgå till etthundratusen (100 
000) kronor. 3) Slutligen beslutar kommunfullmäktige att föreliggande förslag till 
bolagsordning samt ägardirektiv för Svalövs Energi AB antas. 
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Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S): Avslag på Teddy 
Nilssons m fl yrkanden. 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): I första hand: Yrkar återremiss på 
förslag till beslut. Ärendet återremitteras för komplettering om ekonomi, 
personalbehov samt hur bolaget ska struktureras. I andra hand: Avslag. 

Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Jan Zielinskis m fl 
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Teddy Nilssons m fl 
yrkanden. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunhus AB  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, CHM, MAN, SARA)  
Revisionen 
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Dnr 47-2021 

§ 44 Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förslag till folkhälsoprogram, daterat den 25 februari 2021, remitteras till 
bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden, Familjecentralen Guldkornet samt Vårdcentralen 
Svalöv. Remissvar ska senast vara kommunstyrelsen tillhanda den 30 
april 2021.  

Reservationer 

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

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

Sammanfattning av ärendet 

I samband med arbetsutskottets sammanträde 2021-02-23 genomfördes en 
workshop gällande prioriteringar av det framtida folkhälsoarbetet.  

Arbetsutskottet fattade 2021-02-23, § 8, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att återkomma med förslag till prioriterade områden inom 
folkhälsoområdet, till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars, 2021. 

Nu föreligger tjänsteskrivelse, med förslag till Folkhälsoprogram, för remiss. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av folkhälsosamordnare Mikael 
Lindberg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-25, med förslag till folkhälsoprogram 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 8 
Underlag inför workshop om folkhälsa 2021-02-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson 
(KD): 1) Förslag till folkhälsoprogram, daterat den 25 februari 2021, remitteras 
till bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, Familjecentralen Guldkornet samt Vårdcentralen Svalöv. 
Remissvar ska senast vara kommunstyrelsen tillhanda den 30 april 2021. 

Jan Zielinski (SD), Èmilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S): 1) Bifall, med 
tillägget att ärendet även remitteras till politiska partier med mandat i 
kommunfullmäktige.  

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): Tilläggsyrkande: Att programmet ska 
remitteras till alla politiska partier i kommunfullmäktige. Att programmet särskilt 
ska beakta suicidprevention och psykisk ohälsa för alla åldersgrupper. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande gällande 
remiss till de i fullmäktige representerade partierna, och finner att 
kommunstyrelsen avslår det. 

Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl förslag till beslut 

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

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för avslag på och 5 nej-röster för bifall till Jan Zielinskis m fl 
förslag, har kommunstyrelsen beslutat att avslå Jan Zielinskis m fl förslag till 
beslut. 1 ledamot avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga 1). 

Beslutsgång 

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

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
Familjecentralen Guldkornet  
Vårdcentralen Svalöv 
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, HSDT, MSDG, MEMG, SARA, SAMA) 
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Dnr 303-2020 

§ 45 Aktivitetshus i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

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, 
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. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 295, följande 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) 
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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. 

Vid sammanträdet lämnas en muntlig redogörelse för ärendet av 
utvecklingschef Katarina Borgstrand. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 295 
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) och Aase Jönsson (KD): Informationen noteras. 

I ärendet yttrade sig vidare Johan Wigrup (C) och Marie Irbladh (C). 

Beslutsgång 

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

 

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

 
Ajournering 14.30 – 14.45  
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Dnr KS 346-2020 

§ 46 Rutin hantering av personuppgiftsincident  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad den 17 februari 
2021, noteras. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning kapitel 2) administrativa 
ärenden, kompletteras med punkt 17): Anmälan av 
personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet. Delegat är kommunchef, 
ersätter gör administrativ chef.    
 

3. Bildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens, 
samhällsbyggnadsnämndens, myndighetsnämndens, revisionens, 
socialnämndens, överförmyndarens och styrelsens för BT Kemi 
efterbehandling beslut och rutiner noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen reglerar bland annat vad en personuppgiftsincident är, 
kriterier för när en anmälan till tillsynsmyndighet ska göras, vem som har 
ansvaret för att göra detta och vilka tidsramar som gäller.  

Enkelt uttryckt är en personuppgiftsincident en händelse där enskilda personer 
har utsatts för risker på grund av att deras personuppgifter har äventyrats på 
något sätt. En incident kan vara alltifrån en hackerattack där stora mängder 
personuppgifter blivit stulna till något så enkelt som att någon tappar bort en 
mobiltelefon eller skickar e-post till fel mottagare. 

Underlåtelse att rapportera en incident till en enskild eller en tillsynsmyndighet 
kan medföra att den personuppgiftsansvarige påförs en sanktionsavgift.   

Kommunstyrelsen gav den 7 december 2020, förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter.  

Utöver att notera rutinen, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens 
delegationsordning kompletteras med ”Anmälan av personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet”, med kommunchef som delegat.  

Utöver att tydliggöra ansvarsfördelningen kommer delegationsredovisning av 
beslutet underlätta kommunstyrelsens uppsikt. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 12, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad den 17 februari 
2021, noteras. 2) Kommunstyrelsens delegationsordning kapitel 2) 
administrativa ärenden, kompletteras med punkt 17): Anmälan av 
personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet. Delegat är kommunchef, ersätter 
gör administrativ chef.    

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 
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Beslutsunderlag 

Styrelsens för BT Kemi efterbehandling beslut, daterat 2021-03-01 
Överförmyndarens rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad 2021-
02-24 
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-18 
Rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad 2021-02-17  
Bilaga: Rutin för hantering av personuppgiftsincident 
Socialnämndens protokoll 2021-02-25, § 23 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-02-18, § 12 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 15 
Revisionens protokoll 2021-02-16, § 21 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-15, § 13 
Bildningsnämndens protokoll 2021-02-09, § 10 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 322 
Riktlinjer för anmälan av personuppgiftsincidenter enligt 
dataskyddsförordningen, daterad 2020-10-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad 
den 17 februari 2021, noteras. 2) Kommunstyrelsens delegationsordning kapitel 
2) administrativa ärenden, kompletteras med punkt 17): Anmälan av 
personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet. Delegat är kommunchef, ersätter 
gör administrativ chef.  3) Bildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens, 
samhällsbyggnadsnämndens, myndighetsnämndens, revisionens, 
socialnämndens, överförmyndarens och styrelsens för BT Kemi efterbehandling 
beslut och rutiner noteras.  

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, SAMA, LELE, LAMN) 
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Dnr KS 43-2021 

§ 47 Plan för uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Då privata utförare inom kommunstyrelsens ansvarsområde används i 
begränsad omfattning, endast inbegripande verksamhet av ringa 
betydelse ur ett allmänintresse, görs bedömningen att användandet inte 
föranleder behov av en plan för uppföljning. 

2. I det fall förhållandena förändras på ett sådant sätt att bedömningen 
föranleder en annan slutsats, får ärendet tas upp för nytt beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2020-11-30, § 231, program för uppföljningen och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Följande beslut fattades: 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. 

Enligt programmet ska nämnderna inom sitt ansvarsområde identifiera vilka 
privata utförare som omfattas av programmet. Med utgångspunkt i programmet 
ska sedan varje nämnd ta fram en plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet med privata utförare ska följas upp. Planen anpassas efter 
nämndens specifika verksamhet och förhållanden och omfattningen på 
kontrollen och uppföljningen kan se olika ut beroende på hur angelägen 
verksamheten är ur ett allmänintresse. I de fall nämnden inte har verksamhet 
som lämnats över till privata utförare behöver en plan inte tas fram. 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde används privata utförare i en 
begränsad omfattning och inbegriper endast verksamhet som är av ringa 
betydelse ur ett allmänintresse. Omfattningen anses inte vara av sådan 
karaktär att det föranleder ett behov av en plan för uppföljning. Därav anses 
kommunstyrelsen inte behöva ta fram en plan för uppföljning av verksamhet 
som utförs av privata utförare för 2021. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 11, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Då privata utförare inom kommunstyrelsens ansvarsområde används 
i begränsad omfattning, endast inbegripande verksamhet av ringa betydelse ur 
ett allmänintresse, görs bedömningen att användandet inte föranleder behov av 
en plan för uppföljning. 2) I det fall förhållandena förändras på ett sådant sätt att 
bedömningen föranleder en annan slutsats, får ärendet tas upp för nytt beslut. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 11 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 231 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
antaget 2020-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Då privata utförare inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde används i begränsad omfattning, endast inbegripande 
verksamhet av ringa betydelse ur ett allmänintresse, görs bedömningen att 
användandet inte föranleder behov av en plan för uppföljning. 2) I det fall 
förhållandena förändras på ett sådant sätt att bedömningen föranleder en 
annan slutsats, får ärendet tas upp för nytt beslut. 

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA) 
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Dnr KS 430-2020 

§ 48 Förstudie - Granskning av följsamhet mot 
ramavtal - Yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Förstudien och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har genomfört en förstudie avs följsamhet mot 
ramavtal. Syftet med förstudien har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställer en tillräcklig intern kontroll kopplat till ramavtal och att det finns en 
tillräcklig kunskap hos beslutsfattare om vilka regler som gäller avs avrop mot 
ramavtal. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 13, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Förstudien och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 13 
Yttrande, daterat 2021-01-19 
Förstudie, daterat december 2020 
Missiv till förstudie, daterad 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förstudien och 
kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBN) 
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Dnr KS 429-2020 

§ 49 Granskning av kommunens arkivhantering - 
Yttrande  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
arkivhantering. I rapporten görs bedömningen att kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig arkivhantering. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-21, § 14, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och 
administrativ chef Michael Andersson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-02-21, § 14 
Yttrande, daterat 2021-01-19 
Granskning, daterad december 2020 
Missiv till förstudie, daterad 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Föreliggande förslag till yttrande antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 2-2021, BIN 2-2021 

§ 50  Granskning av bidrag och stöd till föreningar - 
Yttrande 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Revisionens granskningsrapport och bildningsnämndens yttrande 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun har PWC 
genomfört en granskning av kommunens arbete med bidrag och stöd till 
föreningar. Granskningens syfte har varit att granska i vilken utsträckning 
bildningsnämndens rutiner för beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga, att 
en likvärd bedömning ligger till grund för beviljande av bidrag, samt att 
möjligheter säkerställs till en ändamålsenlig insyn i de verksamheter som 
beviljas bidrag. Granskningen har genomförts utifrån intervjuer, 
dokumentanalys av styrande dokument, enkät till föreningar samt genomgång 
av ett urval beviljade ansökningar om föreningsbidrag. 

Bildningsnämnden fattade 2021-02-09, § 9, följande beslut:  1) Föreliggande 
förslag till yttrande antas som bildningsnämndens eget. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Revisionens granskningsrapport och bildningsnämndens 
yttrande noteras. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2021-02-09, § 9 
Yttrande, daterat 2021-02-02 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25, § 3 
Granskningsrapport med missiv, daterad 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kim Hellströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Revisionens 
granskningsrapport och bildningsnämndens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen (inkl yttrande) 
Bildningsnämnden  
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, SARA) 
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Dnr KS 26-2021 

§ 51 Medborgarlöfte 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna 
medborgarlöftet mellan Svalövs kommun och Polisen.  

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarlöfte är ett arbete eller en åtgärd som kommunen och/eller 
polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.  

Aktuellt förslag omfattar etablering av trygghetspunkter, etablering av en metod 
för EST-effektiv samordning för trygghet samt medverka i ett A-traktor projekt 
mellan grannkommuner i syfte att öka trafiksäkerheten och minska 
ordningsstörningar 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 9, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna 
medborgarlöftet mellan Svalövs kommun och Polisen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av Björn Jonsson, polismyndigheten. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 9 
Medborgarlöfte Svalövs kommun 2021-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Kommunstyrelsens ordförande 
ges rätten att underteckna medborgarlöftet mellan Svalövs kommun och 
Polisen. 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): Att som ett delmål under aktiviteter för 
2021 fokusera på landsbygdsrelaterad brottslighet såsom tillgrepp av maskiner, 
verktyg, fordon, drivmedel och växtskyddsmedel mm på företag på 
landsbygden. 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Avslag på Marie Irbladhs m fl 
yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Marie Irblahds m fl yrkande, och finner 
att kommunstyrelsen avslår det. 
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Ordföranden ställer därefter proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Polismyndigheten 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SART, SNLH)  
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Dnr 41-2020 

§ 52 Förslag till revidering av revisorernas reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för revisorerna antas, med 
den ändringen att ordet ”minoriteten” byts ut mot ”oppositionen” i § 6, 
tredje raden.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen beslutade 2019-10-10, § 54 att överlämna förslag till reviderat 
reglemente för vidare beredning. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 59, följande beslut: 1) Ärendet 
behandlas vid de planerade gruppledardiskussioner som på 
kommunfullmäktiges presidiums initiativ kommer att genomföras med början 
den 6 april 2020. 

Eftersom gruppledardiskussionerna i ämnet p g a pandemin inte genomförts 
ännu, och revisioner tagit fram ett förnyat förslag, bl a med möjlighet till 
deltagande på distans på sammanträden, tas ärendet upp för behandling ånyo. 

Revisionen fattade 2021-02-16, § 20, följande beslut: 1) Revisorerna godkänner 
förslag till reglemente med de ändringar som är föreslagna. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 

Revisionens protokoll 2021-02-16, § 20 
Förslag till reviderat reglemente för revisionen 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 59 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Marie Irbladhs (C), Torbjörn Ekelunds (L) och Angelie 
Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till 
reviderat reglemente för revisorerna antas, med den ändringen att ordet 
”minoriteten” byts ut mot ”oppositionen” i § 6, tredje raden.  

Marie Irbladh (C) och Jan Zielinski (S): Tilläggsyrkande: Under § 6, tredje 
raden: Ordförande hämtas ur oppositionen i kommunfullmäktige utan koppling 
till de styrande. 

Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Marie Irbladhs m fl 
yrkande. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunfullmäktiges presidium 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA) 
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Dnr KS 398-2016 

§ 53 Revidering av Strategiskt 
lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs 
kommun 2017-2022  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till reviderad 
Strategiskt lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs kommun 

2. Projektet finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande för 2021 med 200 000 kr. 

3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg utses till projektledare för 
arbetet, med stöd av extern konsult. 

4. Ett förslag till program skall, efter genomförd remiss till berörda 
nämnder, styrelser och bolag, föreligga för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021. 

Reservationer 

Johan Wigrup (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och 
Èmilie Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marie Irbladhs m 
fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Då tre år förflutit sedan gällande program beslutades av kommunstyrelsen, 
finns det skäl att revidera det mot bakgrund av förändrade behov, demografi 
m.m. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 59, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till reviderad 
Strategiskt lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs kommun. 2) Projektet 
finansieras med medel kommunstyrelsens anslag till förfogande för 2021 med 
200 000 kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg utses till projektledare för 
arbetet, med stöd av extern konsult. 4) Ett förslag till program skall, efter 
genomförd remiss till berörda nämnder, styrelser och bolag, föreligga för 
behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-02-23, § 10 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 87 
Strategiskt lokalförsörjningsprogram/plan för Svalövs kommun 2017-2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), 
Johan Wigrup (C), Anneli Persson (S), Èmilie Lundgren (S) och Stefan 
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Pettersson (M): 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till 
reviderad Strategiskt lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs kommun. 2) 
Projektet finansieras med medel ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för 
2021 med 200 000 kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg utses till 
projektledare för arbetet, med stöd av extern konsult. 4) Ett förslag till program 
skall, efter genomförd remiss till berörda nämnder, styrelser och bolag, föreligga 
för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021. 

Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Johan Wigrup (C), Anneli Persson (S) och 
Èmilie Lundgren (S) : Förslaget skall också remitteras till samtliga partier i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

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

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

Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:  

Ja-röst för avslag på Marie Irbladhs m fl förslag till beslut 

Nej-röst för bifall till Marie Irbladhs m fl förslag till beslut. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster för avslag på och 5 nej-röster för bifall till Marie Irbladhs m fl 
förslag, har kommunstyrelsen beslutat att avslå Marie Irblahds m fl förslag till 
beslut. Se omröstningsbilaga 2). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, UALG, SARA. JEBN, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 118-2019, SBN 491-2020 

§ 54 Hyresavtal - Friluftsbad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. För ändamålet anslås 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande, då anslaget som beviljades år 2020 inte utnyttjades. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet fattade 2019-09-30, § 72, följande beslut: 1) Administrative 
chefen uppdras att anlita jurist, i enlighet med av SKL Kommentus tecknade 
ramavtal, för att klarlägga om hanteringen av de aktuella avtalen varit korrekt 
och om fattade beslut tillkommit i laga ordning, och om så inte är fallet, det 
vållat kommunen ekonomisk eller annan skada. 

Advokat Olle Höglund har i rapport redogjort för sin rättsliga bedömning av 
beslut och ingångna avtal av Svalövs kommun rörande Röstånga friluftsbad.  

Arbetsutskottet fattade 2020-01-28, § 2, följande beslut: 1) Rapporten 
godkänns. 2) Kommunchefen uppdras att vid kommunstyrelsens sammanträde 
i mars, lämna förslag gällande framtida hantering av avtalsförhållanden 
avseende bad, camping och simskola. 

Mot bakgrund av beslut i arbetsutskottet i januari månad, återkommer 
förvaltningen med förslag till uppdrag. Uppdraget avses syfta till en mer rimlig 
lösning vad gäller framtida ägar- och driftsförhållanden för friluftsbadet i 
Röstånga. 

Avtalet gällande själva friluftsbadet tecknades 2008 och löpte på tio år. 
Eftersom det inte sagts upp har det förlängts t o m 2023-03-31. Kommunen kan 
säga upp avtalet, och då skall det göras senast 2021-03-31. Om så görs, blir 
säsongen 2022 den sista med nuvarande avtalsförhållanden.  

Det finns, med tanke på den förlängning av avtalet med fem år som annars 
görs, skäl att genomföra processen på så sätt att beslut om framtida 
förhållanden kan fattas i god tid före 2021-03-31. 

Mot bakgrund av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglementen, är det samhällsbyggnadsnämnden som får fatta eventuella beslut 
om uppsägning av aktuellt avtal. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 57, följande beslut: 1) Kommunchef 
Stefan Larsson uppdras att, med hjälp av biträde, ta fram förslag till för framtida 
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden för friluftsbadet 
i Röstånga. 2) Förslag till beslut skall föreligga senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i december 2020. 3) För ändamålet anslås 100 000 kr ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande.4) Kommunchefen uppdras att hålla 
kommunstyrelsen löpande informerad. 
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Erfarenheterna av samarbetet med motparten Nordic Camping AB har under 
sommaren 2020 inte varit goda. Företaget har inte levt upp till de avtalade 
åtagandena, vilket påtalats flera gånger från kommunförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige säga upp gällande avtal, med avsikt att finna en annan 
lösning vad gäller framtida drift-, ägar- och ev avtalsförhållanden. Avtalets sista 
giltighetsdag blir då 2023-03-31. I det fall det inte sägs upp, förlängs det med 
automatik ytterligare fem år. 

En information lämnades vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-17, § 
197, vilken noterades. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 119, kommunstyrelsen att 
föreslå fullmäktige att fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadschefen 
uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic Camping & Resort AB 
avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26. 

Kommunfullmäktige fattade 2020-09-28, § 176, följande beslut: 1) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att säga upp gällande avtal med Nordic 
Camping & Resort AB avseende Röstånga friluftsbad, tecknat 2008-03-26. 

Arbetsutskottet föreslog 2020-11-24, § 87, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 57, skall 
förslag till beslut föreligga senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 
2021. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-12-07, § 328, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut 2020-03-09, § 57, skall förslag till beslut föreligga 
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i april 2021. 

Det anlitade ombudet har nu tillskrivit motparten gällande kommunens avsikt. 
En dialog har inletts. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-07, § 328  
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-24, § 329 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 176 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 119 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 197, 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 57 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 2 
Rapport, daterad 2020-01-27 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 72 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 69 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Informationen noteras. 2) För 
ändamålet anslås 100 000 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande, då 
anslaget som beviljades år 2020 inte utnyttjades. 

I ärendet yttrade sig vidare Marie Irbladh (C), Annelie Johnsson (C) och Johan 
Wigrup (C). 

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, MSDG, MSWN, HSDT, SARA, AAN, EVLT) 
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Dnr KS 106-2011, SBN 529-2019 

§ 55 Svalövs kommuns översiktsplan - Granskning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslagskrivelse daterad den 26 februari 2021 
som sitt eget yttrande gällande granskningshandling översiktsplan för 
Svalövs kommun. 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns gällande översiktsplan (2007) förklarades inaktuell under 
mandatperioden 2010-2014 och arbetet med en ny översiktsplan påbörjades 
2012. Samrådsförslag för ny översiktsplan var ute på samråd under vintern 
2014-2015. Många yttranden inkom, varav några krävde en mer omfattande 
bearbetning av planförslaget. Arbetet med översiktsplanen avtog under 2015 för 
att sedan återupptas igen under 2017. 

Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-26, § 174, inrättades en 
styrgrupp för översiktsplanen beståendes av ordinarie ledamöter i 
samhällsbyggnadsnämnden. Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden i 
november godkändes även en aktivitetsplan för färdigställande av 
översiktsplanen, vilket även gick vidare för beslut i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

På grund av förändrade förutsättningar behöver tidplanen för färdigställandet av 
översiktsplanen revideras. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2020-08-27, § 117, kommunstyrelsen att 
fatta följande beslut: 1) Ny översiktsplan ska antas senast i juni 2021, i enlighet 
med samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan. 

Kommunstyrelsen föreslog 2020-09-14, § 239, kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Ny översiktsplan ska antas senast i juni 2021, i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-09-28, § 175, följande beslut: 1) Ny 
översiktsplan ska antas senast i juni 2021, i enlighet med 
samhällsbyggnadsnämndens reviderade aktivitetsplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2020-12-17, § 187, följande beslut: 1) 
Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till Översiktsplan för Svalövs 
kommun 2021 på granskning. 2) Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut 
förslag till Miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen på granskning. 3) 
Samrådsredogörelsen godkänns. 

Översiktsplanen är f n på granskning, och yttranden skall vara 
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 2021-03-15. 
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Materialet finns tillgängligt på kommunens webbplats: https://www.svalov.se/bo-
bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/granskning-av-ny-oversiktsplan.html 

Av förslagsskrivelse daterad 2021.02-26 framgår följande: ”Region Skåne har i 
rapporten ”Ny rangerbangård i södra Sverige” daterad den 23 augusti 2019 
belyst de utmaningar som godstrafiken i södra Sverige står i en nära framtid. Ur 
denna rapport kan man läsa följande:  

Godsprognoserna visar en samstämmig bild av en kraftig ökning av 
godstrafiken över Öresundsbron efter att Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar. 
För att klara den kraftiga ökningen av gods och godståg över Öresundsbron 
krävs att godstågen blir både längre, tyngre och betydligt fler än i nuläget. 

Detta ställer högre krav på både Malmö godsbangårds kapacitet och 
kombiterminalkapaciteten i Skåne. 

Malmö godsbangård är nära sitt kapacitetstak idag. Detta har medfört att den 
regionala rangeringen flyttat till Helsingborg med interna transporter mellan de 
två bangårdarna för att hantera flödet. Det finns möjligheter att förlänga några 
spår på Malmö rangerbangård till 750 m och infartsgruppen kommer att kunna 
hantera enstaka tåg som är 835 m långa. 

En avvägning för vilka järnvägsfunktioner som måste ligga på Malmö 
godsbangård behöver göras och i ett planeringsperspektiv är perioden kort fram 
till när Fehmarn Bält öppnar och trycket ökar väsentligt på Malmö godsbangård. 

Ett alternativ till Malmö godsbangård är att flytta rangerbangården från Malmö 
till en annan plats i Skåne, vilket skulle frigöra stora ytor vid Malmö 
godsbangård för alternativ verksamhet eller ökad uppställningskapacitet för 
persontrafiken. En ny bangård bör lokaliseras med god tillgång för trafik på de 
båda godsstråken Södra stambanan och Godsstråket genom Skåne. Ett läge 
kring Åstorp eller Hässleholm medför stora omvägar för godstrafiken och ger 
därför logistiska kostnadsnackdelar för godsoperatörerna. 

Ett läge längs Marieholmsbanans axel är ett attraktivt läge. Faktorer som 
påverkar val av placering är exempelvis: lutningstekniska skäl, jordens 
bördighet, mängden personer som skulle påverkas av en etablering samt vilka 
kommuner och vilka markägare som skulle beröras.  

Slutsatsen av vad som anförts ovan ger vid handen att det är för kommunen är 
av synnerlig vikt att det av den kommande översiktsplanen tydligt framgår att 
Svalövs kommun är positiva till en lokalisering av en ny godsterminal och 
rangerbangård i de södra delarna av kommunen längs Marieholmbanans axel. 

En annan slutsats blir att Svalövs kommun också är positiva till att utreda det så 
kallade Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn på samma villkor 
som förbindelsen Helsingborg-Helsingör samt Metro mellan Malmö och 
Köpenhamn. I övrigt ställer sig kommunstyrelsen sig positiva till 
granskningshandlingen gällande kommunens översiktsplan.” 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-02-26 
Rapport Ny rangerbangård i södra Sverige, Region Skåne, 2019-08-23 (även 
kortversion) 

https://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/granskning-av-ny-oversiktsplan.html
https://www.svalov.se/bo-bygg--miljo/planer/oversiktsplanering/granskning-av-ny-oversiktsplan.html
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Översiktsplan Svalövs kommun 2021 med utblick mot 2040, 
Granskningsversion, daterad 2020-12-17, inkl samrådsredogörelse och 
följebrev daterat 2020-12-16 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-17, § 187 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28, § 175 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 239 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-08-27, § 117 
Förslag till reviderad aktivitetsplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson 
(KD) och Stefan Pettersson (M): 1) Kommunstyrelsen antar förslagskrivelse 
daterad den 26 februari 2021 som sitt eget yttrande gällande 
granskningshandling översiktsplan för Svalövs kommun. 

Jan Zielinski (S), Émilie Lundgren (S) och Anneli Persson (S): Avslag på Teddy 
Nilssons m fl yrkande. 

Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): I första hand: Kommunstyrelsen avstår 
från att yttra sig. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons m fl yrkande. 

Beslutsgång 

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

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, TSVA, SARA) 
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Dnr KS 329-2020, SBN 143-2021 

§ 56 Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik, 
Familjen Helsingborg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Familjen Helsingborgs Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Familjen Helsingborg har tagit fram gemensamma prioriteringar för Familjen 
Helsingborgs utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik. Prioriteringar för 
infrastruktur och kollektivtrafik ersätter, efter antagande, Familjen Helsingborgs 
tidigare Strategi för infrastruktur, antagen 2016. Övergripande strategier för 
Familjen Helsingborgs infrastruktur och kollektivtrafik återfinns efter antagande i 
Strukturplan för Familjen Helsingborg.  

Prioriteringarna beslutades i Familjen Helsingborgs styrelse den 4 december.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 22, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Familjen Helsingborgs 
Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 22 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01 
Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik. Tillgänglig via länk: 
https://storymaps.arcgis.com/stories/c3ff50ebd0f9400e821eb936296c8d81  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M), Teddy Nilssons (SD), Marie Irbladhs (C) och Jan 
Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Familjen Helsingborgs 
Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Familjen Helsingborg 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, TSVA, SARA) 
 
 
 
Ajournering 16.25 – 16.40  
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Dnr KS 36-2021, SBN 153-2021 

§ 57 Yttrande över Trafikverkets utpekande av 
riksintressen för kommunikationer 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2021-02-03, godkänns som 
kommunstyrelsens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har översänt nytt utpekande av riksintressen för 
kommunikationer från Trafikverket. Länsstyrelsen behöver kommunens svar 
senast den 17 mars för att kunna sammanställa yttrande till Trafikverket. 
Remisstiden pågår till den 23 april. 

Utpekandet av riksintressena utgår från nya prioriteringar, vilka beslutats 2020. 
Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om riksintresseanspråken 
fungerar som planeringsunderlag för att hantera riksintressen i 
samhällsplaneringen. Trafikverket bedömer att det nya utpekandet kommer att 
antas under hösten 2021.  

Remisshandlingarna utgörs av: 

 Förteckning över riksintresseanspråk 

 Generella funktionsbeskrivningar 

Remiss ska enligt Trafikverkets instruktioner lämnas i svarsmall. I utskicket till 
remissen efterfrågas: 

 Synpunkter på materialets funktion som planeringsunderlag 

 Synpunkter på kartmaterial och karttjänst 

 Synpunkter på generella funktionsbeskrivningar 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 23, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Förvaltningens yttrande, daterat 2021-02-03, godkänns som 
kommunstyrelsens eget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03 
Förslag till yttrande, daterat 2021-02-03 
Remisshandlingar tillgängliga via länk: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/remissnytt-
utpekande-av-riksintressen-2021/ 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Förvaltningens yttrande, daterat 2021-02-03, 
godkänns som kommunstyrelsens eget. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, TSVA, SARA) 
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Dnr KS 55-2021, SBN 165-2021 

§ 58 Svalövs kommuns Trafikstrategi 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras gå vidare med att ta fram en 
trafikstrategi för Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid framtagandet av ny översiktsplan har behovet av ett samlat dokument 
gällande kommunens planering för olika trafikslag uppmärksammats. 
Trafikverket rekommenderar kommuner att ha en trafikstrategi och ser 
trafikstrategin som ett bra verktyg att samordna trafikfrågor och 
samhällsplanering i kommunens övergripande planering. Idag saknar 
kommunen något styrdokument för trafiksystemet. Trafikstrategin ska underlätta 
framtida planering och utveckling av kommunens trafiksystem i den riktning 
som kommunens inriktningsplanering beskriver, genom att tydliggöra 
kommunens vision och övergripande strategier.  

Strategin kommer att bestå av tre delar. Del ett behandlar en 
nulägesbeskrivning av kommunens trafiksystem med dess utmaningar och 
brister. Del två behandlar utveckling av vision och mål för kommunens 
trafiksystem. Del tre behandlar att konkretisera målen i strategier för varje 
trafikslag. Den planerade beslutsgången för trafikstrategin är 
samhällsbyggnadsnämnden i oktober och sedan vidare till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige i november 2021. 

Styrgruppen kommer under styrgruppsmötena få möjlighet att ge synpunkter på 
nulägesbeskrivningen, ambitionsnivåer på vision och mål samt de strategier 
som sätts upp för respektive trafikslag. Träffarna kommer att vara två timmar 
per tillfälle. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-02-17, § 20, följande beslut: 1) Under 
förutsättning att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnads-nämnden i uppdrag 
att ta fram en trafikstrategi antas föreliggande projektplan. 2) Under 
förutsättning att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnads-nämnden i uppdrag 
att ta fram en trafikstrategi inrättas en styrgrupp med nämndens ordinarie 
ledamöter. Vid förhinder kan personlig ersättare delta istället. 

Nämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras gå vidare med att ta 
fram en trafikstrategi för Svalövs kommun. 

Vid sammanträdet lämnade samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg och trainee 
projektingenjör Matilda Sandqvist en redogörelse i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 20 
Tjänstebeskrivelse, daterad 2021-02-03 
Projektplan Trafikstrategi för Svalövs kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras gå vidare med att ta fram en trafikstrategi 
för Svalövs kommun. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, MAST, SARA) 
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Dnr KS 51-2015, SBN 361-2018 

§ 59 Yttrande över samråd för anläggning av ny 
stambana Hässleholm-Lund i Skåne län 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Svalövs kommun avstår från att yttra sig. 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har skickat samrådsunderlag för höghastighetsjärnväg Hässleholm-
Lund till Svalövs kommun. Synpunkter ska lämnas senast 2021-03-16.  

Trafikverket planerar för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana 
med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. 
Den nya järnvägen ska ge snabbare resor i södra Sverige och bidra till att 
avlasta Södra stambanan. Planerad byggstart för projektet är någon gång 
mellan 2027–2029. Byggtiden uppskattas grovt till cirka tio år. Trafikverket 
Region Syd har påbörjat arbetet med en samrådshandling för alternativa 
lokaliseringar för anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund. 

Detta samrådstillfälle är det tredje av fyra planerade samråd under 
lokaliseringsutredningen som pågår 2019-2022. Syftet med samrådet är att 
samråda de utkast på lokaliseringsalternativ som tagits fram inom 
utredningsområdet inför det fortsatta arbetet med effekt- och 
konsekvensbedömningar. Totalt föreslås i remisshandlingarna sex utkast till 
lokaliseringsalternativ för ny stambana mellan Hässleholm–Lund. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 24, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Förvaltningens yttrande över samråd för anläggning av ny 
stambana Hässleholm-Lund i Skåne län, daterat 2021-02-01, antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från Centerpartiet, daterat 2021-03-08 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 24 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-01 
Yttrande, daterat 2021-02-01 
Samrådshandlingar, tillgängliga: www.trafikverket.se/hassleholm-lund  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson 
(KD) och Stefan Pettersson (M): Svalövs kommun avstår från att yttra sig. 
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Marie Irbladh (C) och Johan Wigrup (C): 1) Centerpartiets förslag till yttrande 
över samråd för anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län, 
daterat 2021-03-08, antas som kommunstyrelsens eget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Trafikverket 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, TSVA, SARA) 
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Dnr KS 57-2021, SBN 532-2019 

§ 60 Plan för inventering av nedlagda deponier i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun antas. 

Sammanfattning av ärendet 

I egenskap av verksamhetsutövare är Svalövs kommun ansvarig för 
underökning och efterbehandling av nedlagda kommunala deponier i 
kommunen. Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön 
negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av 
deponigas. Dessutom har äldre, nedlagda deponier ofta en sämre placering 
utifrån miljösynpunkt. Dessa deponier behöver därför identifieras och 
riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för människors 
hälsa och för miljön åtgärdas. När det gäller nedlagda kommunala deponier 
ansvarar kommunerna för att undersöka dem och bedöma deras risker. 

Under 2018 genomförde Svalövs kommun undersökningar i enlighet med MIFO 
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden) fas 1 av de 18 nedlagda 
kommunala deponier som finns i kommunen. Av dessa blev tio deponier 
klassade i riskklass 3, sju i riskklass 2, och en i riskklass 1. 

Efter föreläggande från Söderåsens miljöförbund ska översiktliga 
undersökningar motsvarande MIFO fas 2 genomföras på samtliga deponier 
riskklass 1 och 2. Undersökningarna syftar till att kontrollera vilka föroreningar 
som förekommer, i vilka halter de förekommer, vilken utbredning föroreningarna 
har samt eventuella spridningsvägar. Baserat på dessa undersökningar ska ny 
kommunen föreslå en ny riskklassning samt en åtgärdsplan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Söderåsens miljöförbund 
tagit fram en plan för inventering av de nedlagda deponier som Svalövs 
kommun är ansvarig för. Syftet med planen är att fastställa en tidsplan för 
framtagande och genomförande av översiktliga undersökningar samt påföljande 
åtgärder. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 31, kommunstyrelsen 
föreslå kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Plan för inventering av 
nedlagda deponier i Svalövs kommun antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 31 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-03 
Plan för inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun, daterad 2021-02-
02 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Plan för 
inventering av nedlagda deponier i Svalövs kommun antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, BRFG, SARA) 
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Dnr KS 46-2021, SBN 327-2018 

§ 61 Detaljplan för Röstånga 1:78 och del av 
Röstånga1:68 ”Odengården” i Röstånga, granskning 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår samhällsbyggnadsnämnden att förlänga 
granskningstiden för detaljplanen Röstånga 1:78 och del av Röstånga 
1:68 intill den 16 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga1:68 ”Odengården” 
finns tillgängligt för granskning under perioden 2021-02-07 – 2021-02-28. 
Perioden har förlängts t o m 2021-03-11. 

Planområdet, norr om Blinkarpsvägen och Röstånga camping, angränsar till 
den kommunala fastigheten Röstånga 1:68 både i öster och söder. I väster 
angränsar området till fastigheterna Blinkarp 1:11 och Blinkarp 1:5. Området 
angränsar även i norr till Blinkarp 1:5. 

Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för både pågående och 
alternativa verksamheter att utvecklas. 

Planförslaget utformas med en hög grad av flexibilitet med flera möjliga 
användningsområden så som vård, skola samt både tillfälligt och stadigvarande 
boende. Högsta tillåtna byggnadsarea utökas med 100 m2. Del av Odengatan, 
närmast fastigheten, överförs till kvartersmark. 

Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen. 
Planförslaget bedöms inte avvika från gällande översiktsplan och inte innebära 
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken. 

Planhandlingarna finns under granskningsperioden tillgängliga på kommunens 
webbplats www.svalov.se. 

Eventuella synpunkter skall framföras senast den 28 februari 2021 till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-01 
E-postmeddelande ang förlängning av granskningsperiod, 2021-02-16 
Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av Röstånga1:68 ”Odengården” 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen föreslår samhällsbyggnadsnämnden 
att förlänga granskningstiden för detaljplanen Röstånga 1:78 och del av 
Röstånga 1:68 intill den 16 april 2021. 
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I ärendet yttrade sig vidare Jan Zielinski (S), Èmilie Lundgren (S), Angelie Fröjd 
(M) och Marie Irbladh (C). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, VSK, SARA) 
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Dnr KS 161-2018, SBN 25-2018 

§ 62 Upphävande av beslut - Laddstolpar, strategi för 
utbyggnad 

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, upphävs. 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 om en strategi för utbyggnad 
av laddstolpar i kommunen. Kommunförvaltningen fick bland annat uppdraget 
att med AB SvalövsLokaler och AB SvalövsBostäder ta fram förslag till strategi 
för installation av laddstolpar för el/hybridbilar i samtliga tätorter i kommunen. 

Sedan beslutet fattades av fullmäktige har arbetet med kommunens 
översiktsplan fortskridit. I denna plan redovisas på övergripande nivå bland 
annat olika teman. Till exempel Tema Energi och klimat med följande 
planeringsprinciper: 

 Vi arbetar för att säkerställa en robust energidistribution och att 
eleffekten är tillräcklig och säkrad,  

 Vi planerar för att uppnå en effektiv energianvändning och cirkulära 
energiflöden 

 Vi ska vara en förebild inom lokal energiproduktion 

Vidare har det för år 2021 avsatts investeringsmedel för byggnation av 
laddstolpar. För närvarande pågår det en politisk beredning om att eventuellt 
bilda ett kommunalt energibolag varför fullmäktiges beslut i juni 2018 delvis 
spelat ut sin roll.  

Sammantaget kommer kommunens strategier kring teknisk försörjning hanteras 
inom ramen för den kommande översiktsplanen. Därför föreslås att fullmäktiges 
beslut från den 18 juni 2018, § 109, upphävs. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-02-17, § 17, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktiges beslut 
2018-06-18, § 109, upphävs. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-02-17, § 17 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-02-03 
Kommunfullmäktige protokoll 2018-06-18, § 109 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 109, upphävs. 

Marie Irbladh (C), Johan Wigrup (C), Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och 
Annelie Johnsson (C): Avslag på Stefan Petterssons yrkande, med 
motiveringen att det behövs en strategi för hur laddstolpsutbyggnaden ska ske i 
kommunen eftersom det inte har något att göra med ett eventuellt energibolags 
bildande. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunchef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
SvaBo/SvaLo 
Kommunförvaltningen (SARA) 
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Dnr KS 37-2021, MN 4-2021 

§ 63 Årsuppföljning 2020 – Kommunernas uppgifter 
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Årsuppföljningen av kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

MSB och Länsstyrelsen genomför en uppföljning av kommunernas uppgifter 
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Uppföljningen ingår som en del i 
tillsynen över kommunernas uppgifter. Syftet med uppföljningen är att skapa en 
grund för länsstyrelsernas verksamhet inom området skydd mot olyckor. 
Uppföljningen kan även fungera som en del av kommunens egen kontroll.  

Årsuppföljningen avser både myndighetsutövning samt övrig räddningstjänst 
varför ärendet skickas till Myndighetsnämnden och Kommunstyrelsen.  

Myndighetsnämnden föreslog 2021-02-15, § 11, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Årsuppföljningen av kommunens uppgifter enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) godkänns. 

Beslutsunderlag 

Myndighetsnämndens protokoll 2021-02-15, § 11 
Årsuppföljning 2020 – kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-02.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Årsuppföljningen av kommunens uppgifter enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Myndighetsnämnden 
Räddningschef Eva Lövbom 
Kommunförvaltningen (FKRT) 
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Dnr KS 80-2020 

§ 64 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande, daterat 2021-02-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Selberg (L) och Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-02-17 med 
motionen: Återupprätta Folkhälsorådet. I motion föreslås följande:  
 

 Förvaltningen uppdrag att föreslå sammansättning på ett organ liknande 
Folkhälsorådet med aktörer från flera olika funktioner. Organet skall 
främst innehålla fackkompetens varför en kraftig tyngd mot 
tjänstepersoner skulle kunna vara ett alternativ. 

 Ett organ enl ovan beskrivna förslag, med samverkan mellan olika 
intressenter skapas. Dessa intressenter kan med fördel hämtas både 
inom- och utanför kommunen, i likhet med hur föregående råd för 
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete var organiserat. 

 Att ovanstående samverkansorgan får i uppdrag att föreslå 
folkhälsoplan för beslut i ansvarigt politiskt organ. 
 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 75 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2021-01-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-02-23, § 15, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunstyrelsens yttrande, daterat 2021-02-16. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-02-21, § 15 
Yttrande, daterat 2021-02-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2021-01-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 75 
Motion, inkommen 2020-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 
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Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande, daterat 2021-02-16. 

Beslutsgång 

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

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

§ 65 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2021-01-29 – 02-24 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
03-08 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(57) 
Sammanträdesdatum 

2021-03-08 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 68-2021 

§ 66 Initiativärende, HBTQ-certifiering 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Initiativärendet överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för 
beredning inför kommunstyrelsens sammanträde den 12 april 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Émilie Lundgren (S) har 2021-03-07 inkommit med ett initiativärende gällande 
HBTQ-certifiering för personalen vid biblioteken i Svalövs kommun 

I ärendet yttrade sig vidare Èmilie Lundgren (S), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh 
(C) och Annelie Johnsson (C).  

Beslutsunderlag 

Initiativärende från Émilie Lundgren (S), daterat 2021-03-07 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunförvaltningen (SNLN) 
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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 7 5 1 0

Omröstningsbilaga 1) - § 44 Folkhälsoprogram för Svalövs kommun
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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 5 0 0

Omröstningsbilaga 2) - § 53 Rev. av Strategiskt lokalförsörjningsprogram/-plan



 

 

              
                     SVALÖV 
 
 
 

KS - § 55 Svalövs kommuns översiktsplan - granskning 
 

 

 

Reservation:  

Det är märkligt att de styrande partierna i kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden 

att i Översiktsplanen tydligt uttrycka kommunens positiva syn på en lokalisering av en ny godster-

minal och rangerbangård utmed Marieholmsbanan i kommunens södra delar. Detta eftersom frågan 

inte tidigare har lyfts i processarbetet med en ny Översiktsplan. Centerpartiet motsätter sig att 

åkermark med den höga kvalitet som finns i området, tas i anspråk för nämnda ändamål. 

 

 

Svalöv 2021-03-08 

 

 

 

Marie Irbladh                                                             Johan Wigrup 
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