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Sammanträdesdatum

2022-04-11

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 11.40, 13.00 - 17.30

Beslutande

Ida Andersson (C)1, ej § 87
Annelie Johnsson, tjg ers för Ida Andersson (C), § 87
Teddy Nilsson (SD), ordf, ej §§ 87, 92, 94, 99
Hans Lindström (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), §§ 87, 92, 94, 99
Jan Zielinski (S), andre vice ordf, ej §§ 87, 91 – 92, 94
Niklas Bohn (S), tjg ers för Jan Zielinski (S), §§ 87, 91 – 92, 94
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf, ej §§ 87, 92, 95 samt tjg ordf
§§ 94, 99
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Anna Berg von Linde, § 87, 92, 95
Ingrid Ekström (SD), tjg ordf § 87, 92
Marie Irbladh (C), ej § 90
Eva Inhammar (C), tjg ers för Marie Irbladh (C), § 90
Anneli Persson (S), ej §§ 87, 91
Krister Olsson (S), tjg ers för Anneli Persson (S), §§ 87, 91
Bengt Jönsson (SD), tjg för Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M), ej §§ 88 - 90
Frank Urban Johansson (KD), tjg ers för Stefan Pettersson, §§ 88 - 90
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Èmilie Lundgren (S), ej §§ 88 - 89
Krister Olsson (S), tjg ers för Èmilie Lundgren (S), §§ 88 - 89
Torbjörn Ekelund (L), ej §§ 87, 98, 100
Eva Inhammar (C), tjg ers för Torbjörn Ekelund, § 87
Annelie Johnsson (C), tjg ers för Torbjörn Ekelund, §§ 98, 100
Linda Reidy (M), tjg ers för Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Annelie Johnsson (C), ej §§ 87, 98, 100
Hans Lindström (SD), ej §§ 87, 92, 94, 99
Niklas Bohn (S), ej §§ 87, 90 – 92, 94
Agneta Sörensson (M), ej §§ 87, 92, 95, 98
Eva Inhammar (C), ej §§ 87, 90
Frank Urban Johansson (KD), ej §§ 87- 90
Jenny Ulfvin (SD), ej § 88
Krister Olsson (S), ej §§ 87 – 89, 91, 93, 98
Elisabeth Salonen Ripa (FI) (ins)

1

Justerare

Det noteras att ledamoten deltog på distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och
kommunstyrelsens reglemente, 23 b §.
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Övriga deltagare

Justerare

Stefan Larsson, kommunchef, §§ 81 – 82, 103 - 125
Michael Andersson, administrativ chef
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 81- 86, 88 - 116
Cecilia Hagström, HR-chef, § 82 f) – g)
Hanna Åstrand, utvecklingschef, § 82
Hans Dahlquist, utbildningschef, § 117
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, § 82
Louise Linde, enhetschef kansli
Jonathan Olsson, vik nämndadministratör, §§ 81, 83 - 88
Eva Lostedt, ekonom, §§ 85, 101
Janny Bildtgård, verksamhetskoordinator, § 82
Li Merander, folkhälso- och barnrättsstrateg, § 116
Eva Lövbom, räddningschef, §§ 82, 113
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Linda Reidy (M)
2022-04-14, kl 11.00, Kommunledningskontoret
§§ 81 - 125

Sekreterare
Michael Andersson

Ordförande
Nilsson ej §§ 87, 92, 94, 99, Ekström §§ 87, 92, Berg von Linde, §§ 94, 99

Justerare
Linda Reidy (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-04-11

Anslaget under tiden

Anslå – Ta ner

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Michael Andersson
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§ 81 Beslutad ärendelista
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

Information................................................................................................. 6
Protokoll ..................................................................................................... 7
Avsägelser och val .................................................................................... 8
Bokslut 2021 - Kommunstyrelsen ............................................................. 9
Årsredovisning 2021 – Svalövs kommun ................................................ 10
Årsredovisning 2021 – Svalövs Kommunhus AB (SKHAB) .................... 11
Årsredovisning 2021 – AB SvalövsBostäder (SvaBo) ............................ 13
Årsredovisning 2021 – Svalövs Samhällslokaler AB (SSLAB) ............... 14
Årsredovisning 2021 – Svalövs Kommunservice AB (SKSAB) .............. 15
Årsredovisning 2021 – Svalöv Energi AB (SEAB) .................................. 16
Årsredovisning 2021 – Svalövs Utveckling AB (SUAB) .......................... 17
Årsredovisning 2021 – LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB ........ 19
Årsredovisning 2021 – NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps
AB ............................................................................................................ 21
§ 95 Årsredovisning 2021 - Sydvatten AB ...................................................... 23
§ 96 Årsredovisning 2021 - KommunAssurans Syd Försäkrings AB ............. 25
§ 97 Årsredovisning 2021 - Adda AB .............................................................. 27
§ 98 Årsredovisning 2021 - Söderåsens miljöförbund .................................... 28
§ 99 Årsredovisning 2021 samt föreningsstämma - Kommuninvest Ekonomisk
förening .................................................................................................... 29
§ 100 Årsredovisning 2021 - Skånes Luftvårdsförbund .................................... 31
§ 101 Mål och Budget 2022, Plan 2023 – 2024 Uppföljning kommunstyrelsen
per 2022-02-28 ........................................................................................ 32
§ 102 Mål och Budget 2022, Plan 2023 - 2024 Uppföljning Svalövs kommun
per 2022-02-28 ........................................................................................ 33
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§ 103 Förslag till reviderad Bolagsordning för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB ........................................................................................ 34
§ 104 Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund, Bjuvs kommun ......... 36
§ 105 Rapport över dataskyddsarbetet 2021 .................................................... 38
§ 106 Partistöd 2022 ......................................................................................... 39
§ 107 Revidering av strategiskt lokalförsörjningsprogram för Svalövs
kommun ................................................................................................... 41
§ 108 Chef- och medarbetarpolicy - Samhällsviktiga uppdrag ......................... 43
§ 109 Uppförandekod – återkallande av uppdrag ............................................. 44
§ 110 Rekrytering av sommarvikarier Sektor vård och omsorg ........................ 45
§ 111 Trivselpeng, återhämtning efter Covid-19 ............................................... 48
§ 112 Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (GC-plan) ...................... 50
§ 113 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022 - 2027 ........................... 52
§ 114 Finansiering rekreationsåtgärder för Kågeröds Vattenrike ..................... 54
§ 115 Avveckling av Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 8 § Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (Barnboende) ......... 56
§ 116 Åtgärder med anledning av situationen i Ukraina - Bostäder ................. 58
§ 117 Utökning av bildningsnämndens driftbudget 2022 med anledning av
anordnande av skolgång för skyddssökande enl massflyktdirektivet från
Ukraina .................................................................................................... 60
§ 118 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), Redovisning av ej
besvarade motioner................................................................................. 62
§ 119 Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag 2022 ......................... 63
§ 120 Beslut om firmateckning samt rätt att underteckna skuld- och
borgensförbindelser................................................................................. 64
§ 121 Initiativärende, sammanställning avgångsvederlag chefer ..................... 65
§ 122 Motion, klimatvänliga byggnadsmaterial ................................................. 67
§ 123 Motion, Modernisering av Svalövs centrum ............................................ 68
§ 124 Delegationsbeslut för redovisning i kommunstyrelsen år 2022 .............. 69
§ 125 Initiativärende, utredning Åsgården ........................................................ 70
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Dnr -

§ 82 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Prel befolkningsstatistik per 2022-01-31 (Dnr 139-2022)
b) Beslut, Naturvårdsverkets kompletterade bidrag för åtgärder inom etapp
3 BT-Kemi södra delområdet (Dnr 167-2020)
c) Bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador avseende f.d.
BT Kemi, södra delområdet, Svalövs kommun (Dnr 167-2020)
d) Samråd budgetram 2023 – Söderåsens miljöförbund (Dnr 184-2022)
e) Rekommendation växelsystem GDPR (Dnr 175-2022)
f)

Utvecklingschef Hanna Åstrand, verksamhetskoordinator Janny
Bildtgård och HR-chef Cecilia Hagström informerade om mottagningen
av skyddssökande från Ukraina (Dnr 118-2022)

g) Tf socialchef vård och omsorg Cecilia M Andersson,
verksamhetskoordinator Janny Bildtgård, HR-chef Cecilia Hagström och
kommunchef Stefan Larsson informerade om avvikelser rapporterade
vid det särskilda boendet Åsgården i Kågeröd samt om kvalitetsarbetet
inom verksamheten.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr -

§ 83 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2022-01-13
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2022-03-08
Protokoll från styrelsemöte i AB SvalövsBostäder, 2022-02-24
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Energi AB, 2022-03-17
Protokoll från styrelsemöte i LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB, 202202-14
Protokoll från Sydvatten AB, 2022-03-15
Minnesanteckningar från ägarsamråd, Sydvatten AB, 2022-03-22

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 497-2021

§ 84 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON)

Justerare
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Dnr 166-2022

§ 85 Bokslut 2021 - Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Bokslut 2021 för kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger bokslut för år 2021 för kommunstyrelsen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Eva Lostedt.

Beslutsunderlag
Bokslut 2021, kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Bokslut 2021 för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, HSPR, EVLT, AAN)

Justerare
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Dnr 3-2022

§ 86 Årsredovisning 2021 – Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsredovisningen för Svalövs kommun för år 2021 överlämnas till
revisionen och fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslås överlämna föreliggande årsredovisning till
kommunfullmäktige och revisionen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 – Svalövs kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta Kopanska Larsson (SD),
Stefan Pettersson (M), Anna Berg von Linde (M) och Ingrid Ekström (SD): 1)
Årsredovisningen för Svalövs kommun för år 2021 överlämnas till revisionen
och fullmäktige.

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

Icke deltagande i beslut
Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Èmilie Lundgren (S) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
Torbjörn Ekelund (L): Kommunen bör kommande år beakta att tillföra
Söderåsens Miljöförbund i koncernredovisningen.

Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN)

Justerare
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Dnr 45-2022

§ 87 Årsredovisning 2021 – Svalövs Kommunhus AB
(SKHAB)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Svalövs Kommunhus AB årsredovisning för år 2021 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Svalövs Kommunhus AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
3. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

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
Svalövs Kommunhus AB fattade 2022-03-08, § 16, följande beslut: 1. Styrelsen
godkänner årsredovisning 2021 under förutsättning att inget framkommer under
revisionen som föranleder förändring.
Bolagsstämma hålls 2022-05-04.
Sammanträdet ajournerades 09.40 – 09.45 för föredragning av ärendet av VD
Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Styrelsens uttalande om verksamheten i Svalövs Kommunhus AB år 2021
Revisionsberättelse gällande årsredovisning 2021
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-03-08, § 16
Årsredovisning 2021 för Svalövs Kommunhus AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (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.
Ingrid Ekströms (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Svalövs
Kommunhus AB årsredovisning för år 2021 noteras. 2) Svalövs kommuns
ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för
Svalövs Kommunhus AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 3)
Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman framlägga av
fullmäktige fastställda ägardirektiv för antagande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
P g a jäv deltar inte Ida Andersson (C), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S),
Anna Berg von Linde (M), Anneli Persson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Frank
Urban Johansson (KD) samt VD Jane Bergman i behandlingen av ärendet.
Vid behandlingen av ärendet tjänstgjorde Ingrid Ekström (SD) som ordförande, i
sin egenskap av ålderspresident.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Kommunhus AB
Svalövs kommuns ombud med ersättare
Kommunförvaltningen (JEBM, HSPR, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 46-2022

§ 88 Årsredovisning 2021 – AB SvalövsBostäder (SvaBo)
Kommunstyrelsens beslut
1. AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2021 noteras.
2. 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
AB SvalövsBostäder fattade 2022-04-01, § 32, följande beslut: 1)
Årsredovisning för AB SvalövsBostäder 2021 godkänns.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 27, kommunstyrelsen att fatta
följande beslut: 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2021 noteras.
2) 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.
Bolagsstämma hålls 2022-05-04.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 27
AB SvalövsBostäders protokoll 2022-04-01, § 32

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) AB SvalövsBostäders årsredovisning för år 2021
noteras. 2) 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.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Stefan Pettersson (M), Èmilie Lundgren (S) och Jenny
Ulfvin (SD) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
AB SvalövsBostäder
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare
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Dnr 48-2022

§ 89 Årsredovisning 2021 – Svalövs Samhällslokaler AB
(SSLAB)
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs Samhällslokaler AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2. 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
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 28, kommunstyrelsen att fatta
följande beslut: 1) Svalövs Samhällslokaler AB:s årsredovisning för år 2021
noteras. 2) 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.
Svalövs Samhällslokaler AB fattade 2022-04-07, § 25, följande beslut:
1) Årsredovisning 2021 för Svalövs Samhällslokaler AB godkänns.
Bolagsstämma hålls 2022-05-04.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Samhällslokaler AB:s protokoll 2022-04-07, § 25
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs Samhällslokaler AB:s årsredovisning för år
2021 noteras. 2) 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.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Stefan Pettersson (M) och Èmilie Lundgren (S) i
behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Samhällslokaler AB
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare
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Dnr 49-2022

§ 90 Årsredovisning 2021 – Svalövs Kommunservice AB
(SKSAB)
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs Kommunservice AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2. 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
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 29, kommunstyrelsen att fatta
följande beslut: 1) Svalövs Kommunservice AB:s årsredovisning för år 2021
noteras. 2) 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.
Svalövs Kommunservice AB fattade 2022-04-07, § 24, följande beslut: 1)
Årsredovisning 2021 för Svalövs Kommunservice AB godkänns.
Bolagsstämma hålls 2022-05-04.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunservice AB:s protokoll 2022-04-07, § 24
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 29

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs Kommunservice AB:s årsredovisning för år
2021 noteras. 2) 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.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M) och Niklas Bohn
(S) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Kommunservice AB
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 50-2022

§ 91 Årsredovisning 2021 – Svalöv Energi AB (SEAB)
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs Energi AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2. 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
Svalövs Energi AB fattade 2022-03-17, § 14, följande beslut: Årsredovisning
2021 godkänns.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 30, kommunstyrelsen att fatta
följande beslut: 1) Svalövs Energi AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2) 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.
Bolagsstämma hålls 2022-05-04.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 30
Svalöv Energi AB:s protokoll 2022-03-17, § 14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs Energi AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2) 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.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Jan Zielinski (S) och Anneli Persson (S) i behandlingen av
ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Energi AB
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 51-2022

§ 92 Årsredovisning 2021 – Svalövs Utveckling AB
(SUAB)
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs Utveckling AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2. 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
Svalövs Utveckling AB fattade 2022-03-29, § 6, följande beslut: 1. Styrelsen
godkänner årsredovisning 2021 under förutsättning att inget framkommer under
revisionen som föranleder förändring.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 31, kommunstyrelsen att fatta
följande beslut: 1. Svalövs Utveckling AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2. 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.
Bolagsstämma hålls 2022-05-04.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 31
Svalövs Utveckling AB:s protokoll 2022-03-29, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD): 1) Svalövs Utveckling AB:s årsredovisning för år 2021
noteras. 2) 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.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Anna Berg von
Linde (M) i behandlingen av ärendet.
Vid behandlingen av ärendet tjänstgjorde Ingrid Ekström (SD) som ordförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Svalöv Utveckling AB
Kommunförvaltningen (SNLN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 52-2022

§ 93 Årsredovisning 2021 – LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2021
noteras.

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.
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 2021.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2021 för LSR Landskrona Svalöv Renhållnings
AB.
Då stämman avhålls redan 2021-04-19, får kommunstyrelsen fatta beslut om
instruktion till ombudet.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 32, kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) LSR Landskrona Svalöv
Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 32
Årsredovisning 2021 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. 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 2021.
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) LSR Landskrona
Svalöv Renhållnings AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 53-2022

§ 94 Årsredovisning 2021 – NSVA Nordvästra Skånes
Vatten och Avlopps AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för
år 2021 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopps AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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 samt hållbarhetsredovisning för år 2021 för NSVA
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 33, kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) NSVA Nordvästra
Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
Det noteras att stämman avses avhållas 2022-05-13.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 33
Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse och granskningsrapport
Hållbarhetsredovisning 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Lindes (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) NSVA
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB:s årsredovisning för år 2021
noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma
rösta för att styrelsen och VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps
AB beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Anna Berg von Linde (M): 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.

Jäv
P g a jäv deltog inte Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S) i behandlingen av
ärendet.
Under paragrafen tjänstgör Anna Berg von Linde (M) som ordförande.
Protokollet ska skickas till:
NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 54-2022

§ 95 Årsredovisning 2021 - Sydvatten AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Sydvatten AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

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 hållbarhets- och årsredovisning för år 2021 för Sydvatten AB.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 34, kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1. Sydvatten AB:s
årsredovisning för år 2021 noteras.
Det noteras att stämman avses avhållas 2022-05-30.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 34
Årsredovisning 2021 med revisionsberättelse och granskningsrapport

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Sydvatten AB:s
årsredovisning för år 2021 noteras. 2) Svalövs kommuns ombud instrueras att
vid ordinarie årsstämma rösta för att styrelsen och VD för Sydvatten AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
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.

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

Jäv
P g a jäv deltog inte Anna Berg von Linde (M) i behandlingen av ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Sydvatten AB
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 55-2022

§ 96 Årsredovisning 2021 - KommunAssurans Syd
Försäkrings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. KommunAssurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2021
noteras.
2. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta
för att styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning för år 2021 för KommunAssurans Syd Försäkrings
AB.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 35, kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) KommunAssurans Syd
Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2021 noteras.
Stämman avses avhållas 2022-05-12.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 35
Årsredovisning 2021 för KommunAssurans Syd Försäkrings AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
KommunAssurans Syd Försäkrings AB:s årsredovisning för år 2021 noteras. 2)
Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsstämma rösta för att
styrelsen och VD för KommunAssurans Syd Försäkrings AB beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Teddy Nilsson (SD): 1) Den verksamhet som bedrivits av aktiebolaget under
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförsäkring Syd Försäkrings AB
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBM, HSPR, SARA)
Ajournering 10.30 – 10.45

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 56-2022

§ 97 Årsredovisning 2021 - Adda AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen bemyndigas att lämna instruktion till ombudet.

Sammanfattning av ärendet
Det noteras att stämman avhålls 2022-05-18. Utskick av handlingar sker ca två
veckor före. Av denna anledning får kommunstyrelsen fatta beslut om
instruktion till ombudet. Årsredovisningen hanteras vid kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden i maj.
Svalövs Kommunhus AB fattade 2022-04-05, § 36, följande beslut: 1) Då
årsredovisningen vid tiden för sammanträdet ej är styrelsen tillhanda behandlas
ärendet vid nästkommande möte.

Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 36

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsen
bemyndigas att lämna instruktion till ombudet.

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

Protokollet ska skickas till:
Adda AB (f d SKL Kommentus AB)
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (JEBN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 58-2022

§ 98 Årsredovisning 2021 - Söderåsens miljöförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
2. Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Föreligger årsredovisning från Söderåsens miljöförbund för år 2021.
Under ajournering lämnade förbundets ordförande, tillika
kommunstyrelseledamoten Torbjörn Ekelund, en redogörelse för ärendet.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds årsredovisning 2021
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021
Revisorernas redogörelse för år 2021
Revisionsberättelse för år 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Ledamöter och
ersättare i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 2)
Söderåsens Miljöförbunds årsredovisning för 2021 godkänns.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Torbjörn Ekelund (L), Agneta Sörensson (M) och Krister
Olsson (S) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 27-2022

§ 99 Årsredovisning 2021 samt föreningsstämma Kommuninvest Ekonomisk förening
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommuninvest ekonomisk förenings årsredovisning för 2021 noteras.

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning från Kommuninvest ek för och Kommuninvest i Sverige AB för
år 2021 föreligger nu. Eftersom föreningsstämman äger rum redan 2022-03-31,
föreslogs kommunstyrelsen bemyndiga arbetsutskottet att fatta beslut om att
instruera ombudet att vid stämman rösta för att styrelsen och VD för
Kommuninvest Ekonomisk förening beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
Kommunstyrelsen fattade 2022-03-14, § 64, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas fatta beslut om att instruera
ombudet att vid stämman rösta för att styrelsen och VD för Kommuninvest
Ekonomisk förening beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Då kommunstyrelsens arbetsutskott ställdes in, fick beslut i stället fattas på
delegation.
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna Berg von Linde fattade 202203-18 följande beslut: Svalövs kommuns ombud instrueras att vid stämman
rösta för att styrelsen och VD för Kommuninvest Ekonomisk förening beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Föreningsstämman ägde rum 2022-03-31.

Beslutsunderlag
Handlingar till föreningsstämma Kommuninvest ek för
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 64
Delegationsbeslut fattat 2022-03-18

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Linde (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Kommuninvest ekonomisk förenings årsredovisning för 2021 noteras.

Beslutsgång
Tjänstgörande ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Jäv
P g a jäv deltar inte Teddy Nilsson (SD) i behandlingen av ärendet.
Under paragrafen tjänstgör Anna Berg von Linde (M) som ordförande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommuninvest ek för
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 27-2022

§ 100 Årsredovisning 2021 - Skånes Luftvårdsförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Skånes Luftvårdsförbunds årsredovisning för år 2021 noteras.

Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie årsmöte rösta för
att styrelsen Skånes Luftvårdsförbund beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger årsredovisning för Skånes Luftvårdsförbund för 2021. Årsmöte
avhålls 2022-04-22.
Eftersom årsmötet äger rum före kommunfullmäktige, får kommunstyrelsen
fatta beslut om instruktion till ombudet.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse för
Skåne Luftvårdsförbund 2021
Under ajournering lämnade ordföranden i Skånes luftvårdsförbund, tillika
kommunstyrelseledamoten Torbjörn Ekelund, en redogörelse för ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Skånes
Luftvårdsförbunds årsredovisning för år 2021 noteras.
Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs kommuns ombud instrueras att vid ordinarie
årsmöte rösta för att styrelsen Skånes Luftvårdsförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.

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

Jäv
P g a jäv deltar inte Torbjörn Ekelund (L) i behandlingen av ärendet.
Protokollet ska skickas till:
Skåne Luftvårdsförbund
Svalövs kommuns ombud och ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 158-2022

§ 101 Mål och Budget 2022, Plan 2023 – 2024
Uppföljning kommunstyrelsen per 2022-02-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning för kommunstyrelsen per 2022-02-28.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Eva Lostedt.

Beslutsunderlag
Uppföljning för kommunstyrelsen, per 2022-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Uppföljningen godkänns.

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

Icke deltagande i beslut
Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, HSPR, EVLT, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 159-2022

§ 102 Mål och Budget 2022, Plan 2023 - 2024
Uppföljning Svalövs kommun per 2022-02-28
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Nu föreligger uppföljning för Svalövs kommun per 2022-02-28.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman.

Beslutsunderlag
Uppföljning för Svalövs kommun, per 2022-02-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Wioletta
Kopanska Larsson (SD), Linda Reidy (M) och Stefan Pettersson (M): 1)
Uppföljningen godkänns.

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

Icke deltagande i beslut
Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, HSPR, EVLT, AAN)
Ajournering 11.40 – 13.00
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Dnr 162-2022

§ 103 Förslag till reviderad Bolagsordning för
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
(orgnr. 516406-0294) godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Svalövs kommun är en
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.
Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid
senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas.
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av
justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är
utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får teckna till att även
omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att
möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala
elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd
hos Finansinspektionen.
Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är
olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med
omröstning från distans ska tillåtas framöver.
Svalövs Kommunhus AB föreslog 2022-04-05, § 37, kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1. Reviderad bolagsordning
för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294) godkänns.
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Beslutsunderlag
Svalövs Kommunhus AB:s protokoll 2022-04-05, § 37
E-postmeddelande från Kommunassurans Syd Försäkrings AB, daterat 202203-11
Förslag till reviderad bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommentarer till Förslag till reviderad bolagsordning för Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderad
bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294)
godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Svalövs Kommunhus AB
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SARA)
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Dnr 194-2020

§ 104 Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund,
Bjuvs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunstyrelsen har förståelse för att förbundet nu behöver rekrytera
personal för att kunna genomföra sitt uppdrag enl lagstiftning och
styrdokument.
3. Kommunstyrelsen meddelar som sin uppfattning att utträde kan ske enl
förbundsordningens § 13, d v s två kalenderår efter ett beslut i den
utträdande kommunens fullmäktige senast den 30 juni.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade 2020-06-10, § 90, att begära
utträde ur Söderåsens miljöförbund samt, att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens
miljöförbund före den 1 juli 2020.
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö, men överklagandet
avslogs 2021-05-05 mot bakgrund av att överklagade beslutet ansågs avse det
inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och att
ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i
kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda.
Mot den bakgrunden kunde det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens
mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 §
kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige. Domen har vunnit laga
kraft.
Information i ärendet har fortlöpande lämnats till kommunstyrelsen; 2020-06-12,
2020-08-17, 2021-04-12, 2021-05-17, 2021-08-16, 2021-10-11 och 2021-11-15.
Ett förslag till ekonomisk överenskommelse har nu tagits fram för
ställningstagande av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. I det fall den
godkänns av Bjuvs kommun, kommer den att behandlas också av de övriga
fyra medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 16, 2022-02-14, § 38, och 2022-03-14,
§ 66: 1) Informationen noteras.
Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun fattade 2022-03-16, § 37, följande beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens
beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar
miljöförbundet per den 31/12 2022, samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
vidta åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och återkomma till
kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden.
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade 2022-03-28, § 43, att
minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:
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”Vi anser att följande områden behöver belysas mer och yrkar på en återremiss
med följande uppdrag: 1) Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på
miljöområdet som kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer
kommunen kommer att behöva för att uppfylla lagkraven, 2) Att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig
redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen miljöorganisation i
jämförelse med kostnaderna som medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,
3) Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig
redovisning över den befintliga dokumentationen över hur många företag som
haft synpunkter och klagomål på Söderåsens Miljöförbund, 4) Att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra vad andra
aktörer och myndigheter som samarbetar med Söderåsens Miljöförbund om
deras erfarenheter av samarbetet.”
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 66
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 38
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 16
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund Bjuvs kommuns utträde, signerad av kommunstyrelsens ordförande i resp
kommun
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund Slutrapport utredning Bjuvs kommuns utträde 2021-10-30, Startpoint Advisory
AB
Protokoll från kommunstyrelsen i Bjuvs kommun 2020-06-10, § 90

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 2) Kommunstyrelsen har
förståelse för att förbundet nu behöver rekrytera personal för att kunna
genomföra sitt uppdrag enl lagstiftning och styrdokument. 3) Kommunstyrelsen
meddelar som sin uppfattning att utträde kan ske enl förbundsordningens § 13,
d v s två kalenderår efter ett beslut i den utträdande kommunens fullmäktige
senast den 30 juni.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens Miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Kommunchef
Ekonomichef
Administrativ chef
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Dnr 67-2022

§ 105 Rapport över dataskyddsarbetet 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Årsrapport av dataskyddsarbetet 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Dataskyddsombudet (DSO) har författat en årsrapport och överlämnat till
kommunstyrelsen för år 2021. Därefter ska rapportering ske i samband med
delårsredovisningarna samt årsberättelse.
En av dom viktigaste observationerna är ett fortlöpande utbildningsbehov av
tjänstepersoner och förtroendevalda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30
Rapport över dataskyddsarbetet 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Årsrapport av dataskyddsarbetet 2021 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SAMA)
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Dnr 137-2022

§ 106 Partistöd 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Grundstödet fastställs för 2022 till 18 498 kr.
2. Mandatstödet fastställs för 2022 till 9 129 kr.
3. Moderaterna beviljas partistöd med 55 015 kr.
4. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 91 532 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning.
Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen,
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument:
1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår.
2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt
partistödet.
3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år.
4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år.
Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".
Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp
med förändringar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändrades 2022-01-01
från 47 600 kr till 48 300 kr.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2022 från Moderaterna, inkommen 2022-03-03
Ansökan om partistöd 2021 från Socialdemokraterna, inkommen 2022-03-20

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Grundstödet
fastställs för 2022 till 18 498 kr. 2) Mandatstödet fastställs för 2022 till 9 129 kr.
3) Moderaterna beviljas partistöd med 55 015 kr. 4) Socialdemokraterna
beviljas partistöd med 91 532 kr.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
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Protokollet ska skickas till:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)
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Dnr KS 398-2016, SBN 589-2021

§ 107 Revidering av strategiskt lokalförsörjningsprogram
för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i maj.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-03-08, § 53, följande 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.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 177, kommunstyrelsen
fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och
förslag till lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022.
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 251, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och förslag till
lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid kommunstyrelsens
sammanträde i januari 2022.
Framtagandet av programmet har dock försenats ytterligare, och av denna
anledning beviljades samhällsbyggnadsnämnden anstånd.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 14, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och förslag till
lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid kommunstyrelsens
sammanträde i april 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 39, följande beslut: 1)
Inkomna remissvar noteras. Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032 för Svalövs kommun,
daterad den 3 mars 2022, godkänns som planeringsunderlag för att säkerställa
kommunens lokalanskaffningsbehov.
Efter ordförandebeslut 2021-12-27 har lokalförsörjningsplanen varit ute på
remiss till samtliga kommunala nämnder och bolag. Formella remissvar har
inkommit från bildningsnämnden, myndighetsnämnden, socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden, Svalövs Kommunhus AB, Svalövs Samhällslokaler AB,
Svalövs Kommunservice AB och AB SvalövsBostäder. Därutöver har även
andra synpunkter inkommit.
Lokalförsörjningsplanen är justerad för 2021, men nämnden gör i protokollet
läsaren medveten om att detta är ett levande dokument som skall justeras och
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beslutas kontinuerligt varje år. Detta för att ta hänsyn till löpande pågående
händelser samt för att ge en kostnadseffektiv och funktionell lokalförsörjning. En
lokalförsörjningsplan är övergripande strategisk, detaljer för varje projekt samt
beslutspunkter bör framkomma i projektplanen för de individuella projekten.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 39
AB SvalövsBostäder 2022-02-01, § 6
Svalövs Energi AB, beslut daterat 2022-02-01
Socialnämndens protokoll 2022-01-27, § 13
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-01-26, § 6
Myndighetsnämndens protokoll 2022-01-24, § 4
Bildningsnämndens protokoll 2022-01-18, § 4
Svalövs Samhällslokaler AB 2022-01-14 § 7
Svalövs Kommunservice AB 2022-01-14, § 7
Svalövs Kommunhus AB 2022-01-13, § 8
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 14
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 251
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 177
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 53

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh
(C): Ärendet tas upp vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i maj.
Ajournering 15.50 – 16.00.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)
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Dnr KS 416-2021

§ 108 Chef- och medarbetarpolicy - Samhällsviktiga
uppdrag
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att presentera avsnitten i
kommande chef- och medarbetarpolicy efterhand som de tas fram (KS §
291/2020).
I enlighet med detta beslut presenteras här förslag till riktlinjer för
samhällsviktiga uppdrag. I detta kapitel föreslås att angelägenheten i att
uppmuntra till uppdrag inom räddningstjänsten belyses. Därtill föreslås att
uppdrag som god man till viss del ska kunna utföras under arbetstid, vilket är en
ny hantering i syfte att underlätta rekrytering av gode män och höja kvalitén på
utförandet av uppdraget.
Riktlinjerna har varit på remiss hos socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Samtliga nämnder ställde sig positiva till förslaget.
Personalutskottet föreslog 2022-03-16, § 6, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag daterad den 15 december 2021,
antas.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2022-03-16, § 6
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-09
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-02-23, § 19
Socialnämndens protokoll 2022-02-24, § 18
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-16, § 30
Bildningsnämndens protokoll 2022-01-16, § 14
Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 46
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15
Chef- och medarbetarpolicy: Riktlinjer för samhällsviktiga uppdrag, daterad
2021-12-15
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 291
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-11, § 55
Protokollet ska skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Överförmyndaren
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, EOL, MAN, LELE, FKRT, RNWF, JNON, SARA)
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Dnr KS 9-2019

§ 109 Uppförandekod – återkallande av uppdrag
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av de senaste veckornas händelseutveckling, föreslogs
uppdraget återkallas tills vidare.
Personalutskottet fattade 2022-03-16, § 7, följande beslut: 1) Uppdraget
gällande framtagande av gemensam uppförandekod för Svalövs kommun
återkallas tills vidare.
Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens beslut 2022-01-17, § 7, gällande finansiering av uppdraget
om framtagande av uppförandekod, upphävs.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2022-03-16, § 7
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-08
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 7
Personalutskottets protokoll 2021-12-21, § 47
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-12-15
Personalutskottets protokoll 2021-06-01, § 16
Personalutskottets protokoll 2020-06-11, § 28
Personalutskottets protokoll 2020-01-21, § 4
Personalutskottets protokoll 2019-02-19, § 14
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
HR-chef
Kommunförvaltningen (JEBM, HSPR, EVLT, AAN)
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Dnr 187-2022, VON 63-2022

§ 110 Rekrytering av sommarvikarier Sektor vård och
omsorg
Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att medel finns i vård- och omsorgsnämndens befintliga
ram, vidtas följande åtgärder för att underlätta rekryteringen av
sommarvikarier 2022:
-

Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti, mot ersättning
utöver kollektivavtalet på 2 500 kr i veckan för undersköterskor och
vårdbiträden

-

Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti, mot ersättning
utöver kollektivavtalet på 5 000 kr i veckan för legitimerad personal

-

Rekryteringsbonus på 1000 kr till redan anställda som är behjälpliga
med rekrytering av sommarvikarie till vår verksamhet som kan arbeta
under en sammanhängande period om minst 4 veckor.

Sammanfattning av ärendet
Verksamheten upplever att det är tuffare nu än tidigare år att rekrytera
sommarvikarier. Det har varit svårt att rekrytera inför sommaren de senaste
åren – en trend som alltså håller i sig.
Ett sätt att få bemanningspusslet att gå ihop under juni, juli och augusti kan
vara att ersätta medarbetare som senarelägger sin semester. Senarelägger en
undersköterska/vårdbiträde sin semester till hösten är ersättningen 2 500
kr/vecka. Detsamma gäller den legitimerade personalen mot en ersättning på 5
000 kr/vecka.
En annan möjlighet är att ge en bonus till våra medarbetare som är behjälpliga
med rekrytering och kan hitta en sommarvikarie till vår verksamhet som kan
arbeta under en sammanhängande period om minst 4 veckor.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2022-03-30, § 28, följande beslut: 1) Vårdoch omsorgsnämnden beslutar att godkänna nedanstående åtgärder för att
underlätta rekryteringen av sommarvikarier 2022: - Möjlighet att senarelägga
sin semester, efter augusti månad, mot ersättning utöver kollektivavtalet på
2 500 kr i veckan för undersköterskor och vårdbiträden. - Möjlighet att
senarelägga sin semester, efter augusti månad, mot ersättning utöver
kollektivavtalet på 5 000 kr i veckan för legitimerad personal. Rekryteringsbonus på 1000 kr till redan anställda som är behjälpliga med
rekrytering av sommarvikarie till vår verksamhet som kan arbeta under en
sammanhängande period om minst 4 veckor.
Då kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtlig personal i Svalövs
kommun och ansvarar för att reglera frågor rörande förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, ska ärendet beredas av
personalutskott och beslutas av kommunstyrelsen. Av denna anledning
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upphävde nämndens ordförande genom ett ordförandebeslut nämndens beslut
2022-04-01.
Föreslagna åtgärder är fackligt förankrade och ansvarig sektorchef bedömer att
det finns utrymme inom vård- och omsorgsnämndens befintliga ram.
Personalutskottet föreslog 2022-04-05, § 17, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Under förutsättning att medel finns i vård- och omsorgsnämndens
befintliga ram, vidtas följande åtgärder för att underlätta rekryteringen av
sommarvikarier 2022:
-

Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti, mot ersättning
utöver kollektivavtalet på 2 500 kr i veckan för undersköterskor och
vårdbiträden

-

Möjlighet att senarelägga sin semester, efter augusti, mot ersättning
utöver kollektivavtalet på 5 000 kr i veckan för legitimerad personal

-

Rekryteringsbonus på 1000 kr till redan anställda som är behjälpliga
med rekrytering av sommarvikarie till vår verksamhet som kan arbeta
under en sammanhängande period om minst 4 veckor.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2022-04-05, § 17
Tjänsteskrivelse 2022-04-01
Ordförandebeslut, upphävande av vård- och omsorgsnämndens beslut 202204-01
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-03-30, § 28
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Linde (M), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Ingrid Ekström (SD): 1) Under förutsättning att
medel finns i vård- och omsorgsnämndens befintliga ram, vidtas följande
åtgärder för att underlätta rekryteringen av sommarvikarier 2022: - Möjlighet att
senarelägga sin semester, efter augusti, mot ersättning utöver kollektivavtalet
på 2 500 kr i veckan för undersköterskor och vårdbiträden. - Möjlighet att
senarelägga sin semester, efter augusti, mot ersättning utöver kollektivavtalet
på 5 000 kr i veckan för legitimerad personal. - Rekryteringsbonus på 1000 kr
till redan anställda som är behjälpliga med rekrytering av sommarvikarie till vår
verksamhet som kan arbeta under en sammanhängande period om minst 4
veckor.
Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Ida Andersson (C), Èmilie Lundgren (S) och
Anneli Persson (S): Ändringsyrkanden: – Möjlighet att senarelägga sin
semester, efter augusti, mot ersättning utöver kollektivavtalet på 4 000 kr i
veckan för undersköterskor, vårdbiträden och legitimerad personal. –
Rekryteringsbonus på 1000 kr till redan anställda som är behjälpliga med
rekrytering av sommarvikarie till vår verksamhet som kan arbeta under en
sammanhängande period om minst 4 veckor.
Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Ingrid Ekström
(SD): Avslag på Jan Zielinskis (S) m fl yrkande.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anna Berg von Lindes m fl och Jan Zielinskis
m fl yrkanden, och finner att kommunstyrelsen antar Anna Berg von Lindes m fl
yrkande.

Protokollsanteckning
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S):
”Socialdemokraterna anser det orättvist att ersättningen för att flytta sin
semester är olika för olika personalkategorier i kommunen. Ur ett
jämlikhetsperspektiv ska alla få samma förutsättningar.”
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunchef
HR-chef
Tf socialchef vård och omsorg
Kommunförvaltningen (SARA)
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Dnr 126-2020

§ 111 Trivselpeng, återhämtning efter Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Trivselpengen fastställs till 450 kr per tillsvidare- och
visstidsanställdmedarbetare som tjänstgjort under perioden januari till
april 2022.
2. Trivselpengen fördelas till respektive sektor enligt punkt 1 ovan och ska
nyttjas under kalenderåret 2022.
3. Åtgärden finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda
beredskapspott inom resultatutjämningsreserven.
4. Trivselpengens nyttjande inom respektive sektor ska ske efter samråd
med de fackliga organisationerna. Trivselpengen får dock ej nyttjas till
spel, alkohol eller tobak.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har vid tre tidigare tillfällen utdelat gratifikationer till
tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som arbetat under
Corona-pandemin. Syftet med gratifikationen var att premiera kommunens
medarbetares goda insatser samt stötta det lokala näringslivet.
Gratifikationen var möjlig eftersom förmånsbeskattningen slopades tillfälligt
under 2020 och 2021, för gåvor till anställda upp till ett värde av 2000 kronor
per anställd.
Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en
samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Pandemin har inneburit en
högarbetsbelastning under de två senaste åren och många medarbetare har
arbetat på distans.
För att främja återhämning och samanhållning föreslås därför att en trivselpeng
motsvarande 450 kr per tillsvidare- och visstidsanställd medarbetare, som
tjänstgjort under perioden januari till april 2022, fördelas per sektor.
Trivselpengen ska av respektive sektor/verksamhet användas för att planera in
en valfri personalaktivitet. Trivselpengens nyttjande inom respektive sektor ska
ske efter samråd med de fackliga organisationerna, dock ej spel, alkohol eller
tobak.
Åtgärden föreslås finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda
beredskapspott inom resultatutjämningsreserven.
Personalutskottet föreslog 2022-04-05, § 16, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Trivselpengen fastställs till 450 kr per tillsvidare- och
visstidsanställdmedarbetare som tjänstgjort under perioden januari till april
2022. 2) Trivselpengen fördelas till respektive sektor enligt punkt 1 ovan och
ska nyttjas under kalenderåret 2022. 3) Åtgärden finansieras med medel från
kommunstyrelsens särskilda beredskapspott inom resultatutjämningsreserven.
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4) Trivselpengens nyttjande inom respektive sektor ska ske efter samråd med
de fackliga organisationerna. Trivselpengen får dock ej nyttjas till spel, alkohol
eller tobak.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2022-04-05, § 16
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-15, § 287
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12, § 109
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-16, § 309

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Linda Reidy (M), Marie Irbladh (C),
Wioletta Kopanska Larsson (SD), Èmilie Lundgren (S), Ida Andersson (C),
Ingrid Ekström (SD), Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Bengt Jönsson
(SD), Stefan Pettersson (M) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Trivselpengen
fastställs till 450 kr per tillsvidare- och visstidsanställdmedarbetare som
tjänstgjort under perioden januari till april 2022. 2) Trivselpengen fördelas till
respektive sektor enligt punkt 1 ovan och ska nyttjas under kalenderåret 2022.
3) Åtgärden finansieras med medel från kommunstyrelsens särskilda
beredskapspott inom resultatutjämningsreserven. 4) Trivselpengens nyttjande
inom respektive sektor ska ske efter samråd med de fackliga organisationerna.
Trivselpengen får dock ej nyttjas till spel, alkohol eller tobak.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anna Berg von Lindes m fl yrkanden, och
finner att kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
HR-chef
Ekonomichef
Administrativ chef
Utvecklingschef
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN)
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Dnr KS 398-2021

§ 112 Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (GCplan)
Kommunstyrelsens beslut
1. Punkten med uppdrag till grundskolan, ”Trafik i skolan”, sid 13, utgår.
2. Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot föreliggande förslag till
Cykelplan.

Sammanfattning av ärendet
Då det nu förflutit mer än sju år sedan gällande cykelplan antogs av
kommunfullmäktige, finns det skäl att revidera planen.
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-29, § 270, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till reviderad cykelplan
för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd remissbehandling, föreligga
för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 49, följande beslut: 1)
Utkast till cykelplan, daterad 10 mars 2022, remitteras till kommunstyrelsen,
myndighetsnämnden, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden,
socialnämnden, Svalövs Kommunhus AB samt Trafikverket. 2) Svar och
synpunkter ska vara inkomna till samhällsbyggnadsnämnden senast 19 april. 3)
Myndighetsnämnden medges inkomma med sitt remissvar senast 25 april.
I det utkast till cykelplan som remitteras är layout och de sista redaktionella
ändringarna inte är gjorda, på grund av den korta tidsplanen.
Planen innehåller två delar. Del 1) är förutsättningar som finns gällande cykel i
kommunen. Den innehåller betydande styrdokument, nuläge, fördelar med att
cykla samt viktiga faktorer. Del 2) är åtgärder för att öka tillgängligheten och
säkerheten för cyklister i kommunen. Den innehåller beteende- och
attitydåtgärder, fysiska åtgärder samt prioritering och ansvar.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 24
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 270
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 285
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 100
Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-07 Cykelplan, antagen av
kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28, §
52

Förslag till beslut på sammanträdet
Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): Punkten med uppdrag till
grundskolan, ”Trafik i skolan”, sid 13, utgår.
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Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): 1) Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot föreliggande förslag till Cykelplan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Torbjörn Ekelunds yrkande, och
finner att kommunstyrelsen antar det.

Icke deltagande i beslut
Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej i
beslutet.

Protokollsanteckning
Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C): ”Med anledning av att vi återkommer i
annan instans med våra synpunkter så deltar vi inte i dagens beslut.”
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, SARA)
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Dnr 72-2022

§ 113 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022 2027
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022 2027 enl lag om skydd mot olyckor antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun anta ett
handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Lag om skydd mot olyckor reviderades (2020:882) under
föregående år med ett förändrat upplägg av hur ett handlingsprogram ska
utformas. I samband med revideringen av lagen gavs ett uppdrag till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram
tillämpningsföreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst MSBFS
2021:1.
Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla
förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under
höjd beredskap. Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om
betydande förändringar i programmet ska den samråda med de myndigheter
som särskilt berörs av förändringarna.
Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till program, vilket varit remitterat
under hand till kommunens nämnder.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av räddningschef Eva Lövbom.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-24
Förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022 - 2027 enl lag om
skydd mot olyckor med bilagor
Socialnämndens protokoll 2022-02-24, § 20
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-02-23, § 21
Samrådsutskick, daterat 2022-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande
förslag till Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2022 - 2027 enl lag om
skydd mot olyckor antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Räddningstjänsten

Justerare

Utdragsbestyrkande

53(70)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-11

Dnr KS 169-2022, SBN 605-2021

§ 114 Finansiering rekreationsåtgärder för Kågeröds
Vattenrike
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 210825 att Svalövs kommun skall
ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen gällande vattenvårdsåtgärder i
Vege å nedströms Kågeröd. Området som avtalet avser är fastigheterna
Kråkebacken 7:138 & Kågeröd 3:16 som båda ägs av Svalövs kommun. I
enlighet med avtalet bekostar och genomför Länsstyrelsen en återmeandring av
Vegeå och anlägger ett antal småvatten på det aktuella området.
Utöver att återskapa sällsynta naturmiljöer kommer åtgärden att bidra med
ekosystemtjänster såsom kolinlagring, näringsupptag och flödesreglering vid
kraftiga regn och torka.
För att ytterligare göra området attraktivt för kommunens invånare och
besökare har ett förslag med rekreationsåtgärder tagits fram. Exempel på
åtgärder är grillplatser, fågeltorn, gångstigar och informationsplats. Förslagen
bygger på ökad tillgänglighet och att skapa mervärde på platsen. Ett
våtmarksrike med god tillgänglighet skulle stärka Kågeröd som en ny
naturdestination vilket är i linje med kommunens nya översiktsplan där Kågeröd
pekas ut som den nya porten till Söderåsen. Den 211117 beslutade
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en upphandling av rekreationsåtgärder
för Kågeröds vattenrike under förutsättning att medel beviljas från
kommunfullmäktige. Vidare beslutade samhällsbyggnadsnämnden att uppdra
förvaltningen att söka statlig medfinansiering från Länsstyrelsen för
rekreationsåtgärderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sökt 1 854 000 genom programmet Lokal
naturvårdssatsning (LONA) och har i kontakt med Länsstyrelsen fått
indikationer på att kommunen kommer att beviljas 607 000 kr i statligt stöd för
rekreationsåtgärder. För att erhålla stödet måste Svalövs kommun
medfinansiera motsvarande belopp i projektet.
De olika åtgärderna är markerade på ritningen i ungefärlig omfattning, samt
bilder på utrustning med hur de kan tänka utformas. Utformningen på
åtgärderna kan komma att ändras under projektering och anläggande eftersom
inte hela det sökta beloppet erhållits och då kostnader för entreprenader för
anläggning stigit sedan det ursprungliga underlaget togs fram.
För att kunna genomföra underhåll och städning av gångstigar, grillplatser,
fågeltorn, informationstavlor och kringliggande mark kommer
samhällsbyggnadsförvaltningen behöva utökade medel till drift för kommande
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år. En bedömning av driftskostnaderna kommer att göras efter färdigställande
av området.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-03-24, § 37, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden
tilldelas 607 000 kronor under 2022 för genomförande av rekreationsåtgärder
vid Kågeröds vattenrike.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 37
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-24
Illustrativ karta – Kågeröds vattenrike rekreationsåtgärder
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, ELPN, BRFG, SARA, JEBM, HSPR, AAN, EVLT, MAZO)
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Dnr 150-2022, VON 56-2022

§ 115 Avveckling av Bostad med särskild service för
barn, 9 kap. 8 § Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) (Barnboende)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vård- och omsorgsnämnden avvecklar och lägger ner bostad med
särskild service för barn 9:8 LSS Västergatan från och med den 1 maj
2022.

Sammanfattning av ärendet
I maj 2018 (VON 2018-05-24, § 55) fattades beslut om start av LSS insatserna
LSS § 9:7 korttidstillsyn och LSS § 9:6 korttidsvistelse utanför det egna
hemmet, i lokaler på Ängslyckan. Ängslyckan bedömdes som lämplig efter
relativt enkla anpassningar. Verksamheten togs i drift sommaren 2018.
Maj 2020 inkom ansökan om LSS § 9:8 bostad med särskild service för barn.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-05-13, § 47, att 1) Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering etableras ett
barnboende (Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7 § LSS) i befintliga
lokaler på Ängslyckan LSS med kapacitet att verkställa barnboendebeslut för
två (2) brukare. 2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om
finansiering uppdrar Vård- och omsorgsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden
att ge SvalövsLokaler AB i uppdrag att anpassa och renovera LSS-lokaler på
Ängslyckan för beräknad driftstart av barnboende LSS 2020-08-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-15, § 126 att 1) Vård- och
omsorgsnämnden medges starta Bostad med särskild service för barn, 9 kap. 7
§ LSS på Ängslyckan LSS. 2) Finansiering av verksamheten för år 2021 och
framåt hanteras inom ramen för ärendet Budget 2021, plan 2022 – 2023.
Bedömd årskostnad är 2,2 mnkr.
Behovet av denna boendeform finns inte längre då brukarnas behov tillgodoses
på annat sätt. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att verksamheten
avvecklas från och med 1 maj 2022.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2022-03-20, § 32, kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Vård- och omsorgsnämnden
avvecklar och lägger ner bostad med särskild service för barn 9:8 LSS
Västergatan från och med den 1 maj 2022.

Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-03-30, § 32
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Berg von Lindes (M) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Vård- och omsorgsnämnden avvecklar och
lägger ner bostad med särskild service för barn 9:8 LSS Västergatan från och
med den 1 maj 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Anna Berg von Lindes m fl yrkande, och
vinner att kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (CCAN, MAIS, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 118-2022, 173-2016

§ 116 Åtgärder med anledning av situationen i Ukraina Bostäder
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 14 mars 2022 avseende
§ 57, punkt 4.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens presidium
att skyndsamt bereda samt besluta om uppförandet av bostäder för upp
till 64 boende inom södra delen av Svalövs kommun. Härvid skall en
samlad bebyggelse för de skyddsökande eftersträvas.
3. Vidare beslutar kommunstyrelsen att kommunstyrelsens presidium
disponerar 2,9 miljoner kronor av tidigare balanserade medel för
grundersättning för nyanlända samt ensamkommande barn. Dessa
medel förfogar kommunstyrelsen över samt eventuellt tillkommande
statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2022-03-14, § 57, bl a följande beslut: 4)
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att skyndsamt uppföra tillfälliga
bostäder för upp till 100 boende inom Teckomatorps tätort. Finansiering avses
ske genom statsbidrag.
Regeringen har aviserat om en kommande förändrad lagstiftning som skall göra
det möjligt för Migrationsverket att ålägga kommunerna att ordna boende för
personer som omfattas av massflyktsdirektivet.
Ambitionen är att denna lagstiftning skall träda i kraft vid halvårsskiftet. Till
denna lagstiftning skall det också tas fram en ersättningsmodell som kommer
att ha sin utgångspunkt i modellen för fördelning i bosättningslagen.
Vid tidpunkten för när denna tjänsteskrivelse upprättades fanns det i Svalövs
kommun 137 registrerade flyktingar samt uppskattningsvis cirka ytterligare 60
individer som kan omfattas av massflyktdirektivet.
För att kunna möta den nya statliga inriktningen kring migrationspolitiken
föreslås att det tidigare beslutet gällande en uppmaning till samhällsbyggnadsnämnden att uppföra bostäder för upp till 100 personer inom Teckomatorps
tätort upphävs.
Vidare föreslås att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag bereda samt
besluta i frågan om bostäder för skyddsökande inom ramen för massflyktdirektivet samt att den initiala finansieringen sker genom balanserade medel för
flyktingmottagandet samt eventuellt tillkommande statsbidrag.
Slutligen rekommenderas att en barnkonsekvensanalys genomförs för de barn
som berörs av beslutet. Här kan kommunledningskontoret vara behjälplig
genom den folkhälso- och barnrättsstrateg som rekryterats nyligen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-11
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 57
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 130 (KS Dnr 173-2016)
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 131 (KS Dnr 173-2016)

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Èmilie Lundgren (S), Linda Reidy
(M), Ingrid Ekström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Jan Zielinski (S),
Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh (C) och Anneli Persson (S): 1)
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 14 mars 2022 avseende § 57,
punkt 4. 2) Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunstyrelsens
presidium att skyndsamt bereda samt besluta om uppförandet av bostäder för
upp till 64 boende inom södra delen av Svalövs kommun. Härvid skall en
samlad bebyggelse för de skyddsökande eftersträvas. 3) Vidare beslutar
kommunstyrelsen att kommunstyrelsens presidium disponerar 2,9 miljoner
kronor av tidigare balanserade medel för grundersättning för nyanlända samt
ensamkommande barn. Dessa medel förfogar kommunstyrelsen över samt
eventuellt tillkommande statsbidrag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunchef
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Kommunförvaltningen (SARA, HSPR, EVLT, AAN, LIMR)
Ajournering 17.05 – 17.15

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 190-2022

§ 117 Utökning av bildningsnämndens driftbudget 2022
med anledning av anordnande av skolgång för
skyddssökande enl massflyktdirektivet från Ukraina
Kommunstyrelsens beslut
1. Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få disponera
1,8 miljoner kronor ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott i
syfte att täcka mellanskillnaden för hela år 2022 mellan Svalöv
kommuns barn- respektive elevpeng och ersättningen från
Migrationsverket i de fall där Migrationsverkets ersättning är lägre än
barn- och elevpengen i Svalövs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Svalövs kommun har fastställt en planeringsanvisning om
att ta emot totalt 200 skyddssökande enligt massflyktsdirektivet. Då män i
krigförande ålder är förbjudna att lämna Ukraina, kommer majoriteten av de
skyddssökande att bestå av kvinnor och barn. Hur fördelningen kommer att
gestalta sig går det bara att vagt uppskatta. Det förefaller rimligt att anta, att av
de kvinnor som kommer hit så har majoriteten ett eller flera barn med sig. Det
kommer sannolikt även några ensamkommande barn.
I de fall där Migrationsverkets ersättning understiger barn- och elevpengen i
Svalövs kommun menar tjänstemannasektorn att sektor utbildning behöver
kompenseras med mellanskillnaden för att kunna fullfölja sitt uppdrag med
kvalitet.
Bildningsnämnden fattade 2022-04-08, § 41, följande beslut: 1)
Bildningsnämnden godkänner plan för mottagande av skyddsökande från
Ukraina enligt tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2022.
Vidare föreslog bildningsnämnden kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1)
Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få disponera 1,8
miljoner kronor ur kommunstyrelsens särskilda beredskapspott i syfte att täcka
mellanskillnaden för hela år 2022 mellan Svalöv kommuns barn- respektive
elevpeng och ersättningen från Migrationsverket i de fall där Migrationsverkets
ersättning är lägre än barn- och elevpengen i Svalövs kommun.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av bildningschef Hans Dahlquist.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2022-04-08, § 41
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01
Mail från migrationsverket, daterad 2022-03-31
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-21, § 79

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Émilie Lundgren (S), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von
Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S)
och Anneli Persson (S): 1) Bildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen
att få disponera 1,8 miljoner kronor ur kommunstyrelsens särskilda
beredskapspott i syfte att täcka mellanskillnaden för hela år 2022 mellan Svalöv
kommuns barn- respektive elevpeng och ersättningen från Migrationsverket i de
fall där Migrationsverkets ersättning är lägre än barn- och elevpengen i Svalövs
kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunchef
Ekonomichef
Bildningschef
Kommunförvaltningen (EABP, RNWF, HSPR, EVLT, AAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 163-2022

§ 118 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33),
Redovisning av ej besvarade motioner
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande:
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april
och oktober.”
Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning
per den 30 mars 2022.
Den 30 mars 2022 finns totalt 28 obesvarade motioner, 16 av dessa har varit
under beredning i över ett år. Av dessa 16 har 4 behandlats av minst en
ansvarig remissinstans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2022-03-30
Protokollet ska skickas till:
Respektive ordförande
Sektorchefer
Nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 164-2022

§ 119 Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag
2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras.
Efter rekommendation från PwC antog kommunfullmäktige en rutin för
uppföljning av fullmäktigeuppdrag. Rutinen innehåller dels instruktioner för
löpande återrapportering, men också att en sammanställning av oavslutade
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger om året.
Redovisningen av ej verkställda fullmäktige beslut ska innehålla följande:


Vilket uppdrag som avses



När uppdraget gavs



Ansvarig för verkställighet



Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt



Åtgärder för verkställande



När verkställande kan förväntas ske

Sammanställningen, daterad 2022-03-30 innehåller fullmäktigeuppdrag givna
under perioden 2016-01-01 till och med 2022-02-28.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-30
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2022-03-30
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68
Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14
Protokollet ska skickas till:
Enhetschef kansli

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 246-2018

§ 120 Beslut om firmateckning samt rätt att
underteckna skuld- och borgensförbindelser
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-02-10, § 32, följande beslut: 1) Viktiga
handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall å
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens förste vice
ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs kontrasigneras handlingen av den
tjänsteperson som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens ordförande Teddy
Nilsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Angelie Fröjd
bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av ekonomichef Jane Bergman,
ekonom Annika Andersson, kommunchef Stefan Larsson eller administrativ
chef Michael Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna skuld- och
borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutar
om upptagande av lån respektive tecknande av borgen. 3) Besluten gäller från
och med 2020-02-11.
Mot bakgrund av att Anna Berg von Linde (M) nu ersatt Angelie Fröjd (M) som
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, föreslås kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt,
skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens
förste vice ordförande Anna Berg von Linde in. Då så krävs kontrasigneras
handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Anna
Berg von Linde bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av ekonomichef
Jane Bergman, ekonom Annika Andersson, kommunchef Stefan Larsson eller
administrativ chef Michael Andersson å kommunstyrelsens vägnar,
underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån respektive tecknande av
borgen. 3) Besluten gäller från och med 2022-04-12.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10, § 32
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 254
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 150
Arbetsutskottets protokoll 2019-07-29, § 56
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 141
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 215
Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda och tjänstepersoner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 82-2022

§ 121 Initiativärende, sammanställning avgångsvederlag
chefer
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) inkom den 2022-02-14 med ett
initiativärende där en redovisning innehållande följande efterfrågandes:


Vi emotser därför till nästa sammanträde en sammanställning av alla
avtal med löptider och kostnader för utköp och avgångsvederlag till
chefer som gjorts under mandatperioden, givetvis så avpersonifierat
som behövs för sekretessens skull. Det ska också ges en övergripande
anledning till avgångarna.



För tydlighetens skull så ska samtidigt en sammanställning av alla
chefer som slutat oavsett anledning också redovisas, på ett sådant sätt
som sekretessen kräver.



Fortsättningsvis ska punkterna ovan redovisas löpande under året.

Vid beredning av ärendet kan det konstateras att förvaltningen har följt vid var
tid gällande delegationsordning och vid behov informerat personalutskottet om
särskilt komplexa individärenden. Delegationsbesluten redovisas löpande vid
varje sammanträde.
Personalomsättningen avseende chefstjänster visar inte på någon ökning eller
några omfattande chefsavhopp under de senaste tre åren. Tvärtom visar
medarbetarundersökningens resultat de senaste åren tydligt att nöjdheten med
arbetet är mycket hög och allra högst är nöjdheten bland chefer.
Personalutskottet föreslog 2022-03-16, § 10, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Sammanställningen över avgångsorsak enligt bilaga 1 bland
kommunens chefer under perioden 2014 – 2021 godkänns. 2) Om formerna för
redovisning av personalomsättning ska förändras är det en fråga för de
förtroendevalda i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2022-03-16, § 10
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-10
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 52
Initiativärende, inkommit 2022-02-14
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 246
Medarbetarundersökning januari 2021
Personalutskottets protokoll 2018-05-23, § 13 c)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C)
Kommunchef
Administrativ chef
HR-chef
Sektorchefer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 26-2020. SBN 303-2020

§ 122 Motion, klimatvänliga byggnadsmaterial
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Fredrik Jönsson (C) inkom den 13 januari 2020 med
motionen: klimatvänliga byggnadsmaterial. I motionen föreslås följande:
•

Klimatvänliga byggnadsmaterial ska ingå som miljökrav i
förfrågningsunderlag vid upphandlingar inom bygg- och
anläggningssektorn.

•

Dialogen med aktuella parter fördjupas med tidig information om
kommunens krav på klimatvänligt byggmaterial.

Motionen har av kommunstyrelsens ordförande överlämnats till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 53, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 8 mars 2022, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 53
Yttrande, daterad 2022-03-08
Remittering av motion, daterad 2020-02-17
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 13
Motion, inkommen 2020-01-13

Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 328-2020, SBN 245-2021

§ 123 Motion, Modernisering av Svalövs centrum
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C), Johan Wigrup (C), Eva Inhammar (C) och Annelie Johnsson
(C) inkom den 12 oktober 2020 med motionen: Modernisering av Svalövs
centrum. I motionen föreslås följande:
•

Moderniseringen av torget/centrum i Svalövs sker en öppen dialog med
både de politiska partierna och med allmänheten.

•

Moderniseringen beaktar både trafiksäkerheten, tillgängligheten till
vårdcentralen och apoteket samt torget som mötesplats enligt
beskrivningar i motionstexten.

Motionen har av kommunstyrelsens ordförande överlämnats till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-24, § 54, följande beslut: 1)
Ordförandes yttrande, daterat 8 mars 2022, antas som nämndens eget.
Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till
samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 8 mars 2022.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-24, § 54
Yttrande, daterad 2022-03-08
Remittering av motion, daterad 2021-01-11
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 207
Motion, inkommen 2020-10-12
Protokollet ska skickas till:
Motionärerna
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, SARA)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 496-2021

§ 124 Delegationsbeslut för redovisning i
kommunstyrelsen år 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats
med stöd av den gällande delegationsordningen, diarieförda under perioden
2022-03-01 – 03-31.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202104-11

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 196-2022

§ 125 Initiativärende, utredning Åsgården
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C) har inkommit med ett initiativärende med
anledning av händelser på det särskilda boendet Åsgården i Kågeröd.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C), daterat 2022-04-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L),Jan Zielinski (S), Anna Berg von
Linde (M), Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): 1) Ärendet överlämnas till
förvaltningen för beredning.

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

Särskilt yttrande
Torbjörn Ekelund (L) avger ett särskilt yttrande (bilaga).
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande

70(70)

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande § 125 på KS 2022-04-11
Det krävs en grundlig extern utredning
Med anledning av händelserna på Åsgården, som rapporterats i media de senaste dagarna
menar Liberalerna i Svalövs kommun att det behövs en systematisk utredning av vad som
inträffat
Rapporteringen från Åsgården är fasansfull. Det som beskrivs skall inte få förekomma. Nu
måste kommunen agera med både omedelbara åtgärder men också genom ett långsiktigt
agerande för att klarlägga vad som inträffat.
Det måste omedelbart säkerställas att de boende på Åsgården får den vård de har rätt till och
får rätt omhändertagande. Dessutom måste anhöriga till boende på Åsgården informeras och
få bekräftat att deras anhöriga i verksamheten får ett bra omhändertagande.
En extern utredning måste beslutas snarast möjligt. Det är viktigt att den är systematisk och
utgår från vad som inträffat. Vid utformande av ett direktiv för en sådan utredning måste det
klarläggas vad som inträffat, varför det inträffade och vilka åtgärder som behövs för att det
inte skall inträffa igen.
När en sådan rapport ligger på bordet kan man gå vidare och uttala sig om händelserna och
utkräva ansvar. Innan en sådan utredning finns tillhanda är det för tidigt att uttala sig, både om
våra medarbetare, våra chefer, vårt kontrollsystem och hur ansvaret för det inträffade skall
utkrävas. En utredning av händelsen kan också ge indikationer på att det krävs ytterligare
genomlysningar. Både av ledningsstrukturen, ev behov av kompetensutveckling,
personalledning mm. Kort sagt, vi måste först ta reda på vad som hänt och orsakerna till detta
innan vi går vidare.
Det är också av största vikt för alla inblandade, boende på Åsgården, anställda och anhöriga,
att all kraft inledningsvis riktas mot att utreda händelsen.
Liberalerna kommer att ställa sig bakom ett sådant förslag när det skall behandlas i KS eller i
Vård- och Omsorgsnämnden.
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