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Katarina Hollosy Boo (S), tjg ers för Émilie Lundgren (S) 
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf 
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Aase Jönsson (KD) 
Anneli Persson (S) 
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Hans Lindström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Marie Dahlström (KD) 
N E Jörgen Persson (SD) 
Annelie Johnsson (C) 
Betty Rosenqvist (M) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Inger Offesson Persson, tf ekonomichef, § 5 
Cecilia Hagström, HR-chef, §§ 1 - 11 
Hanna Åstrand, utvecklingschef, §§ 1 - 13 
Michael Wide, digitaliserings- och IT-chef, § 5  
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 1 - 6 
Niklas Schörling, trygghets- och säkerhetschef, §§ 1 - 5 
Eva Lostedt, ekonom, § 5  
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist, § 8 
Li Merander, folkhälso- och barnrättstrateg, § 12 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-01-19, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 15 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-01-16 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 2 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Prel befolkningsstatistik per 2022-10-31 

b) Reglering av avfallstaxan 2023, slamtömning, slamhantering 

c) Avslutsbrev – Inspektion 

d) Söderåsens miljöförbund, 2022-12-13, § 71, Budget 2023 och 
flerårsbudget 2024-2025, flerårsplan 

e) Söderåsens miljöförbund, 2022-12-13, § 74 Ekonomisk uppföljning 
januari-november 2022 

f) Laddinfrastrukturplan 2023-2025, reviderad av 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-14, § 182 

g) SKR Cirkulär 22:51- Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA 
samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-
KL under år 2023 samt Cirkulär 22:52- Mall på lokalt kollektivavtal med 
Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet 

h) Arbetsordning för Svalöv Kommunhus AB, antagen 2022-06-07 

i) Budget 2023 för Svalövs Kommunhus AB 

j) Arbetsordning för AB SvalövsBostäder, antagen 2022-10-20, § 109 

k) VD-instruktion i AB SvalövsBostäder, antagen 2022-10-20, § 110 

l) Affärsplan för AB SvalövsBostäder 2022-2025, antagen 2022-11-17, § 
117 

m) Arbetsordning för Svalövs Samhällslokaler AB, rev 2022-09-08, § 63 

n) Budget 2023 Svalövs Samhällslokaler AB, antagen 2022-12-08, § 84. 

o) Affärsplan för Svalövs Samhällslokaler AB 2022-2025, antagen 2022-
10-06, § 74 

p) Bilaga till affärsplan Svalövs Samhällslokaler AB, fastighetsbestånd, 
antagen 2022-10-06, § 74 

q) Arbetsordning för Svalövs Kommunservice AB, antagen 2022-10-06, § 
54 

r) Budget 2023 för Svalövs Kommunservice AB 

s) Affärsplan för Svalövs Kommunservice AB 2022-2025, antagen 2022-
11-09, § 64 
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t) Arbetsordning för Svalövs Energi AB, antagen 2022-10-27, § 71 

u) Arbetsordning för Svalövs Utveckling AB, antagen 2022-09-21, § 22 

v) Kommunstyrelsen avhåller sammanträde 2023-03-20 heldag ang 
årsredovisning. 

w) HR-chef Cecilia Hagström och trygghets- och säkerhetschef Niklas 
Schörling informerar om visselblåsarfunktionen (Dnr 155-2021). 

x) Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling informerar om av 
Länsstyrelsen i Skåne län genomförd inspektion av kommunens 
säkerhetsskyddsarbete (Dnr 239-2022). 

y) Beslut, daterat 2022-12-14, från Länsstyrelsen i Skåne län gällande 
Ansökan om omfördelning av statsbidrag gällande BT Kemi 
Efterbehandling (Dnr 167-2020). 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 3 Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-12-20 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2022-11-29 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2022-12-15 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder, 2022-11-17 
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder, 2022-12-14 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB, 2022-12-08 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunservice AB, 2022-12-08 
Protokoll från Söderåsens Miljöförbund, 2022-12-13 
Protokoll från Kommunalförbundet Medelpunkten, 2022-11-29 
Kommunalförbundet Medelpunkten, bilagor till mötet 2022-11-29; Delårsrapport 
2022, Granskning av delårsbokslut 2022, Prismodell 2023, Fördjupad 
bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet, Verksamhetsplan och 
budget 2023, Treårsplan 2023-2025 
Minnesanteckningar från ägarsamråd med Sydvatten AB, 2022-11-11 
FINSAM, Protokoll  från styrelsemöte, 2022-11-25 
 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 497-2021, 495-2022, 351-2022, 489-2022 

§ 4 Avsägelser och val 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Frank Urban 
Johansson (KD) som avsagt sig uppdraget, väljs Marie Dahlström (KD). 

2. Valet av ersättare i Vegeåns vattenråd bordläggs. 

3. Till ersättare för ombud i Vegeåns vattenråd väljs Afrim Goxhuli (S). 

4. Till ersättare för ombud i Rönneåns vattenråd väljs Lennart Pettersson 
(C). 

5. Till ersättare för ombud i Rönneåkommittén väljs Lennart Pettersson 
(C). 

6. Valet av suppleant i Rååns vattenråd bordläggs. 

7. Till ersättare för ombud i Rååns vattenråd väljs Afrim Goxhuli (S). 

8. Till ersättare i Saxåns-Braåns vattenråd väljs Christer Laurell (C). 

9. Valet av ersättare för ombud i Saxåns-Braåns vattenråd bordläggs. 

10. Till ersättare för ombud i Skånes luftvårdsförbund väljs Niklas Bohn (S). 

11. Till ersättare i Gymnasiesamverkan i Skåne, styrgruppen, väljs Émilie 
Lundgren (S). 

12. Till ledamot i Stiftelsen August Christerssons stipendiefond, väljs Birgit 
Landquist (C). 

13. Till ersättare i Politiskt samråd med Region Skåne ang. färdtjänst väljs 
Anneli Persson (S). 

14. Teddy Nilsson (SD) nomineras för fortsatt uppdrag i styrelsen för 
Kommuninvest ek för. 

Sammanfattning av ärendet 

Valberedningen för Kommuninvest Ekonomisk förening har i skrivelse daterad 
november 2022 inbjudit härmed medlemmarna i föreningen att nominera en 
eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Teddy Nilsson (SD) har 
under förra mandatperioden varit suppleant i styrelsen. 

Frank Urban Johansson (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen har därför att välja en ny 
ersättare. 

Kommunstyrelsen förrättade 2022-12-05, § 285, ett stort antal val inför 
mandatperioden, men ett antal val bordlades. Dessa tas nu upp för beslut. 
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Beslutsunderlag 

Avsägelse från Frank Urban Johansson (KD), daterad 2022-12-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-12-05, § 285 
Skrivelse från Kommuninvest ek för, daterad november 2022 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörds förtroendevalda 
Vegeåns vattenråd  
Rönneåns vattenråd 
Rönneåkommittén 
Rååns vattenråd 
Saxåns-Braåns vattenråd 
Skånes luftvårdsförbund 
Skåne Kommuner; Gymnasiesamverkan i Skåne, styrgruppen 
Skånetrafiken; Politiskt samråd med Region Skåne 
Stiftelsen August Christerssons stipendiefond 
Kommuninvest ek för, valberedningen (valberedningen@kommuninvest.se) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, FKRT, LAMN, AAN) 
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Dnr 25-2022 

§ 5 Mål och budget 2023, plan 2024 - 2025 - 
Internbudget kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens internbudget antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2022-11-28, § 168, Mål och budget 2023, plan 2024 
– 2025. Kommunstyrelsen har nu att anta internbudget för sina verksamheter. 

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

Beslutsunderlag 

Internbudget för kommunstyrelsen för år 2023 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28, § 168 
Mål och budget 2023, plan 2024 - 2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Kommunstyrelsens internbudget antas. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp det egna m fl förslaget till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

Icke deltagande i beslut 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Tf ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT) 
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Dnr KS 499-2022 

§ 6 Tidplan, budget 2024, plan 2025 - 2026 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Tidplan för mål och budget 2024 med plan 2025 – 2026 fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Av gällande reglemente för kommunstyrelsen ska styrelsen upprätta förslag till 
mål och budget i enlighet med Kommunallagen (SFS 2017:725). 

För att samordna beredningen av ärendet mål och budget behöver styrelsen 
fastställa en tidplan för ärendet mål och budget 2024 med plan 2025 – 2026 ska 
beredas.  

Det noteras att sista dag för yttrande från nämnder skall vara 2023-08-31. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Tidplan för mål och budget 2024 med plan 2025 – 2026, daterad 
2023-01-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Tidplan för mål och budget 2024 med plan 2025 – 2026 
fastställs. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp det egna förslaget till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser  
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef  
Ekonomichef 
Förvaltningsekonomer 
Nämndsekreterare  
 
Ajournering 14.35 – 14.50  
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Dnr 176-2019 

§ 7 Firmateckning för kommunens in- och 
utbetalningar samt delegation, indrivning av 
fordringar 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Inger Offesson Persson, Annika Andersson, Eva Lostedt, Sara Gutic, 
Andreas Johansson, Hans Pansner, Ingela Schönström, Madeleine 
Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela 
Kilemar bemyndigas att två i förening verkställa underskrift för uttag på 
kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt 
erhållna bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort 
inte får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan skall 
insättas på kommunens bankkonto. 

2. Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att 
var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under 
förutsättning att i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter 
användes. 

3. Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine Fredriksson, Ingela 
Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i ärenden 
rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande 
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav, 
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande 
av beslut om stämpelavgift m.m.). 

4. Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2023-01-17 och tills vidare.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 187, följande beslut: 1) Jane Bergman, 
Annika Andersson, Eva Lostedt, Elham Tizno, Hans Pansner, Ingela 
Schönström, Madeleine Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika 
Olsson och Ingela Kilemar bemyndigas att två i förening verkställa underskrift 
för uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar 
samt erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort inte 
får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan skall insättas på 
kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika 
Olsson bemyndigas att var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta 
inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade 
reversalblanketter användes. 3) Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine 
Fredriksson, Ingela Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i 
ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande 
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav, 
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande av beslut 
om stämpelavgift m.m.). 4) Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2021-08-17 
och tills vidare. 
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Arbetsutskottet föreslog 2022-12-20, § 84, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Inger Offesson Persson, Annika Andersson, Eva Lostedt, Sara Gutic, 
Andreas Johansson, Hans Pansner, Ingela Schönström, Madeleine 
Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela 
Kilemar bemyndigas att två i förening verkställa underskrift för uttag på 
kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande checkar samt 
erhållna bankgirobetalningsuppdrag, postväxlar och utbetalningskort inte får 
uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan skall insättas på 
kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika 
Olsson bemyndigas att var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta 
inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd numrerade 
reversalblanketter användes. 3) Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine 
Fredriksson, Ingela Schönström och Annika Andersson medges rätt att besluta i 
ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även anhängiggörande 
och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde (allmänna krav, 
betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, överklagande av beslut 
om stämpelavgift m.m.). 4) Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2023-01-17 
och tills vidare. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-12-20, § 84 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-08-16, § 187 
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 70 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 18 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 253 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 55 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 128 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2019-05-22 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10, § 59 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02, § 103 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14, § 94 
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-05,  § 201 
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-10,  § 191 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Inger Offesson Persson, Annika 
Andersson, Eva Lostedt, Sara Gutic, Andreas Johansson, Hans Pansner, 
Ingela Schönström, Madeleine Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, 
Annika Olsson och Ingela Kilemar bemyndigas att två i förening verkställa 
underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att 
främmande checkar samt erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, postväxlar och 
utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som betalningsmedel 
utan skall insättas på kommunens bankkonto. 2) Annika Andersson, Ingela 
Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att var för sig kvittera postförskott samt 
övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i fortlöpande följd 
numrerade reversalblanketter användes. 3) Annika Olsson, Ingela Kilemar, 
Madeleine Fredriksson, Ingela Schönström och Annika Andersson medges rätt 
att besluta i ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även 
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anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och kronofogde 
(allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, utmätning, 
överklagande av beslut om stämpelavgift m.m.). 4) Samtliga bemyndiganden 
gäller fr o m 2023-01-17 och tills vidare. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp det egna m fl förslaget till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda tjänstepersoner 
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Dnr KS 296-2021, 44-2022 

§ 8 Uppföljning av intern kontroll 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Rapporteringen av Svalövs kommuns arbete med intern kontroll år 2022 
godkänns. 

2. Den interna kontrollen bedöms enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 
6 §, andra stycket, vara tillräcklig.  

3. Rapporteringen överlämnas till kommunens revisorer. 

4. Vad gäller GDPR-arbetet erinras personuppgiftsansvariga och 
kommunförvaltningen särskilt om vikten av en korrekt hantering av 
personuppgiftsincidenter. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef, förvaltningschef eller motsvarande samt VD för helägt 
kommunalt bolag skall rapportera resultatet av den interna kontrollen till nämnd 
alternativt styrelse. Dessa rapporter skall beskriva resultatet av den genomförda 
interna kontrollen, åtgärder som vidtagits och förslag på eventuellt kommande 
åtgärder.  

Dessa rapporter skall skickas vidare till kommunstyrelsen senast 1 november. 
Nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter skall senast under 
december månad av kontroll året presenteras för kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottet fattade 2022-11-15, § 80, följande beslut: Informationen 
noteras. 

Nu föreligger också en rapport gällande kommunstyrelsens egen interna 
kontroll samt en sammanställning av övriga nämnders interna kontroll år 2022. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse gällande sammanställning av övriga nämnders interna kontroll, 
daterad 2022-01-05 
Tjänsteskrivelse gällande kommunstyrelsens egen interna kontroll, daterad 
2022-01-05 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-15, § 80 
Förslagsskrivelse, Plan för intern kontroll 2022, daterad 2022-02-03 
AB SvalövsBostäders protokoll 2022-10-20, § 108 
Bildningsnämndens protokoll, daterat 2022-10-18, § 109 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, daterat 2022-10-26, § 83 (inkl. 
underlag) 
Socialnämndens protokoll, daterat 2022-10-27, § 138 (inkl. underlag) 
Överförmyndarens beslut, Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för 
överförmyndaren, daterad 2022-10-24 
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Myndighetsnämndens protokoll, daterat 2022-10-25, § 88 (inkl. underlag) 
Svalövs Kommunservice AB, protokoll daterat 2022-10-06, § 52 (inkl. underlag) 
Svalövs Samhällslokaler AB protokoll, daterat 2022-10-06, § 73 (inkl. underlag) 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterat 2022-10-19, § 157 (inkl. 
underlag) 
Svalövs Kommunhus AB, daterat 2022-10-05, § 96 (inkl. underlag) 
Personalutskottets protokoll 2022-04-05, § 15 
Kartläggning av bisysslor, PwC, daterad 2022-02-21 
Kommunstyrelsens protokoll, daterat 2022-02-14, § 34 
Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2022, antagen 2022-02-14 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Rapporteringen av Svalövs kommuns arbete med intern 
kontroll år 2022 godkänns. 2) Den interna kontrollen bedöms enligt 
Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 6 §, andra stycket, vara tillräcklig. 3) 
Rapporteringen överlämnas till kommunens revisorer. 4) Vad gäller GDPR-
arbetet erinras personuppgiftsansvariga och kommunförvaltningen särskilt om 
vikten av en korrekt hantering av personuppgiftsincidenter. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp de egna förslagen till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller dem. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen  
Samtliga nämnder 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Tf ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Digitaliserings- och IT-chef 
Enhetschef kansli 
Kommunförvaltningen (LATE, SAMA, SARA, FPAN) 
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Dnr 470-2022 

§ 9 Utökning borgensram Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31, § 146, beviljas 
Kommunförbundet Medelpunkten en borgen på 2 400 000 kr, vilket 
utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 
60 000 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2017-10-31, § 146, följande beslut: 
Kommunförbundet Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket 
utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000 
000 kr (Dnr 199-2017). 

Förbundets nuvarande lån om 30 mnkr förfaller 28 mars 2023. Det befintliga 
lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Förbundet utnyttjar idag också 
checkkredit för att klara den löpande likviditeten.  

För att undvika ett långvarigt utnyttjande av checkkrediten föreslås en utökning 
av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta 
skulle, så fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet 
omgående slutar använda checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett 
långfristigt lån till en lägre ränta. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer 
att ta upp lån inom denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som 
nyttjas av låneramen.  

Föreslagen borgensram innebär att förbundet i samband med flytt till nya 
lokaler om ca 5 år då ej behöver gå fram med ett nytt ärende till 
medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten, 2022-11-29 
PM: Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Med ändring av 
kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31, § 146, beviljas Kommunförbundet 
Medelpunkten en borgen på 2 400 000 kr, vilket utgör kommunens andel av 
medlemmarnas totala borgensåtagande på 60 000 000 kr. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp det egna förslaget till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Kommunchef 
Tf ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR) 
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Dnr 146-2021 

§ 10 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning mot bakgrund av förändrad 
politisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Mot bakgrund av förändring av den politiska organisationen, revideras 
kommunstyrelsens delegationsordning på så sätt att de beslut som 
hittills varit delegerade till personalutskottet i stället delegeras till 
arbetsutskottet. 

Icke deltagande i beslut 

Agneta Lenander (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av förändring av den politiska organisationen får 
kommunstyrelsens delegationsordning revideras i överensstämmelse med 
denna. 

Då kommunstyrelsens personalutskott upphör per 2022-12-31, får 
delegationsordningen förändras på så sätt att de beslut som tidigare varit 
delegerade till personalutskottet, i stället delegeras till arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-11-28 --  29, § 174 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) Mot 
bakgrund av förändring av den politiska organisationen, revideras 
kommunstyrelsens delegationsordning på så sätt att de beslut som hittills varit 
delegerade till personalutskottet i stället delegeras till arbetsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp det egna m fl förslaget till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
Kommunförvaltningen (LAMN) 
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Dnr 453-2022 

§ 11 Rekrytering, socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kravprofil för tjänsten enligt bilaga 1) fastställs.  

2. Registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen kan komma att bli 
aktuell. Anställningen villkoras av godkänd kreditupplysning. 

3. Erfarenhet av något av de för tjänsten aktuella områdena och Kunskap 
om offentlig förvaltning ändras till skall-/avgörande krav. 

4. Tidplan för rekryteringsprocessen enligt nedan förslag fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den aviserade förändringen i sektorsindelning föreligger det 
ett behov att påbörja rekryteringen av ny socialchef. 

Kravprofil för tjänsten enligt bilaga 1) till denna tjänsteskrivelse samt tidplan för 
rekryteringsprocessen enligt nedan föreslås fastställas. 

Personalutskottet föreslog 2022-11-29, § 41, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Kravprofil för tjänsten enligt bilaga 1 fastställs. 2) Tidplan för 
rekryteringsprocessen enligt nedan förslag fastställs. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets beslut 2022-11-29, § 41 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 261 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-21 (en bilaga) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Ingrid 
Ekström (SD): 1) Kravprofil för tjänsten enligt bilaga 1) fastställs. 2) Tidplan för 
rekryteringsprocessen enligt nedan förslag fastställs. 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD) och 
Ingrid Ekströms (SD) ändringsyrkande: 1) Registerkontroll i enlighet med 
säkerhetsskyddslagen kan komma att bli aktuell. Anställningen villkoras av 
godkänd kreditupplysning. 

Anna Berg von Lindes (M), Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD) och 
Ingrid Ekströms (SD) ändringsyrkande: 1) Erfarenhet av något av de för 
tjänsten aktuella områdena och Kunskap om offentlig förvaltning ändras till 
skall-/avgörande krav. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp eget m fl ändringsyrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Ordföranden tar därefter upp Anna Berg von Lindes (M) m fl ändringsyrkande, 
och finner att kommunstyrelsen antar det. 

Ordföranden tar upp de m fl egna förslagen till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller dem. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Tf ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 435-2021 

§ 12 Uppföljning år 2022 - Handlingsplan för 
Folkhälsoprogram 2022-2025 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Uppföljningen av handlingsplanen för år 2022 för Folkhälsoprogram 
2022 - 2025 godkännes. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med gällande handlingsplan överlämnas redogörelse för påbörjade, 
pågående respektive genomförda aktiviteter utifrån Folkhälsoprogram 2022 -
2025 för Svalövs kommun.  

Folkhälsoprogrammet är ett av Svalövs kommuns övergripande styrdokument 
som går över sektors- och bolagsgränserna. Programmet riktar sig till, och ska 
vägleda, kommunens nämnder, styrelser och bolag i prioriteringar för att uppnå 
kommunfullmäktiges övergripande mål utifrån visionen. Folkhälsoprogrammet 
är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision och 
beskriver hur kommunen planerar att främja en långsiktigt god och jämlik 
hälsoutveckling för kommunens befolkning. Det övergripande målet för Svalövs 
kommuns folkhälsoarbete är att uppnå en hållbar och jämlik folkhälsa genom 
proaktiva förebyggande universella insatser. 

Folkhälsoprogrammet för 2022 - 2025 antogs av kommunfullmäktige 2021-08-
30. Det består av tre fokusområden med ett antal delmål knutna till respektive 
fokusområde. Handlingsplanen syftar till att omsätta folkhälsoprogrammet i 
praktiken genom ett antal övergripande aktiviteter kopplade till fokusområdena. 
Handlingsplanen gäller från 2022 till 2025 och kommer att revideras årligen. 

Av gällande handlingsplan framgår att kommunstyrelsen ansvarar år för att 
årligen göra en samanställning av nämndernas och bolagens folkhälsoarbete 
och rapportera denna till kommunfullmäktige. 

Denna sammanställning har nu gjorts och överlämnas härmed till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut i kommunfullmäktige. 

Förvaltningen återkommer inom kort med förslag till revidering av 
handlingsplanen för beslut i kommunstyrelsen i enlighet med folkhälsoplanen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson, 
utvecklingschef Hanna Åstrand och folkhälso- och barnrättsstrateg Li Merander. 

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation: Uppföljning år 2022 - Handlingsplan för 
Folkhälsoprogram 2022 – 2025 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 67 
Handlingsplan 2022 för folkhälsoprogrammet 2022 – 2025 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 194 (Dnr 47-2021) 
Folkhälsoprogram 2022 – 2025 (Dnr 47-2021) 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Marie Irbladhs (C), Aase Jönssons (KD), Anna Berg von 
Lindes (M), Sten Wendels (M), Agneta Lenanders (V), Torbjörn Ekelunds (L), 
Jan Zielinskis (S), Katarina Hollosy Boos (S), Anneli Perssons (S), Ingrid 
Ekströms (SD), Kim Hellströms (SD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Uppföljningen av handlingsplanen för 
år 2022 för Folkhälsoprogram 2022 - 2025 godkännes. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp det egna m fl förslaget till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och helägda bolag 
Sektorchefer 
Utvecklingschef 
Folkhälso- och barnrättsstrateg 
Kommunförvaltningen (FKRT, FPAN, SARA, SAMA) 
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Dnr 412-2022 

§ 13 Remiss Skånes Friluftslivsplan, friluftslivspolitik 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet med att förverkliga 
regeringens friluftslivspolitik i Skåne. Inom uppdraget ska arbetet med 
tätortsnära natur stärkas och insatser genomföras för att friluftslivsmålen ska få 
genomslag i länet. För att friluftslivsmålen ska uppnås behövs en god 
samverkan mellan myndigheter, region Skåne, kommuner, ideella föreningar, 
markägare, naturturismföretagare och andra berörda aktörer. 

Vid årsskiftet 2022 utgår nuvarande Handlingsplan för Skånes friluftsliv. En av 
åtgärderna i planen är att ta fram en regional strategi tillsammans med skånska 
aktörer samt kartlägga friluftslivsområden. 

Syftet med strategin för framtidens friluftsliv i Skåne 2030 är att skapa en 
gemensam målbild för hur vi aktörer i Skåne kan stärka genomförandet av den 
nationella friluftslivspolitiken. Genom en långsiktig målbild med gemensamma 
principer och prioriterade fokusområden kan vi ansvarsfullt bidra utifrån våra 
egna roller och förutsättningar. Ett hållbart friluftsliv stärker landskapets natur- 
och kulturvärden samtidigt som vi har goda möjligheter till varierade 
naturupplevelser. Genom samverkan kan vi tillsammans få större genomslag. 
Syftet med Handlingsplan för framtidens friluftsliv i Skåne 2023–2026 är att lyfta 
viktiga gemensamma åtgärder som vi ser kan bidra till ett hållbart och 
tillgängligt friluftsliv. Utöver det kan varje aktör behöva ta fram egna interna 
handlingsplaner för sitt arbete. Kartläggningen av friluftslivsområden har i 
huvudsak fokuserat på regionala och nationella områden. Detta 
planeringsunderlag behöver kompletteras med lokala områden på sikt för att 
skapa en helhetsbild över friluftslivsområden i Skåne. 

Förslaget har remitterats bl a till samtliga kommuner och ett stort antal 
organisationer. Svalövs kommun har fått förlängd tid för yttrande t o m 2022-01-
20. Under beredningen har synpunkter inhämtats från 
samhällsbyggnadsnämnden och bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2022-12-30 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-14, § 186 
Bildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 139 
Remiss Skånes friluftsplan, med bilagor, daterad 2022-09-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordföranden tar upp det egna förslaget till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande) skane@lansstyrelsen.se och 
malin.andersson@lansstyrelsen.se (Ange Dnr 507-34103-2022 samt Remissvar 
Friluftslivsplan) 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SARA, SAMA) 
 

mailto:skane@lansstyrelsen.se
mailto:malin.andersson@lansstyrelsen.se
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Dnr 345-2022 

§ 14 Del- och slutrapport, Beredningen för 
eftervärldsvården av BT Kemi 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Del- och slutrapporterna noteras med godkännande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att föreslå kommunfullmäktige att 
åter inrätta beredningen när så är lämpligt. 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningens för eftervärldsvården av BT Kemi mandatperiod avslutades 2022-
12-31, och man har överlämnat såväl del- som slutrapport.  

Beslutsunderlag 

Slutrapport, daterad 2022-11-08 
PM, daterat 2022-08-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von 
Linde (M), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och Ingrid Ekström (SD): 
Kommunstyrelsen förklarar sig beredd att föreslå kommunfullmäktige att åter 
inrätta beredningen när så är lämpligt. 

Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Aase Jönssons (KD), Anna Berg 
von Lindes (M), Marie Irbladhs (C), Jan Zielinskis (S) och Ingrid Ekströms (SD)  
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Del- och slutrapporterna noteras med 
godkännande. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp de egna m fl förslagen till beslut, och finner att 
kommunstyrelsen bifaller dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 496-2022 

§ 15 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2023 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegationsordningen, diarieförda under perioden 
2022-11-25 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-
01-16. 

 


