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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 18.15 
Ajournering kl. 15.15 – 15.30  
Ajournering kl. 17.00 – 17.15  
 

Beslutande Annelie Johnsson (C) tjg ers för Ida Andersson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Niklas Bohn (S) tjg ers för Jan Zielinski (S) 
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordf §§ 166 – 179 
Agneta Sörensson (M) tjg för Anna Berg von Linde (M) §§ 180 - 187 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) §§ 166 – 179 
Frank Urban Johansson (KD) tjg ers för Marie Irbladh (C) §§ 180 - 187 
Anneli Persson (S) 
Hans Lindström (SD) tjg ers för Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Anette Hallberg (S) tjg ers för Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) §§ 166 – 178 
Linda Reidy (M) tjg för Aase Jönsson (KD) §§ 179 - 187 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Agneta Sörensson (M) §§ 166 - 179 
Frank Urban Johansson (KD) §§ 116 - 179 
Jenny Ulfvin (SD) 
Martin Gustafsson (L) §§ 166 - 180 
Linda Reidy (M) § 166 - 179 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jane Bergman, ekonomichef §§ 166 - 176 
Hanna Åstrand, utvecklingschef §§ 166 - 180 
Åke Svensson, tf utbildningschef §§ 166 – 167 a) 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg §§ 
167 - 168 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Eva Lostedt, ekonom §§ 167 c) - 176 
Fredrik Kocon, näringslivssamordnare §§ 177 - 180 
Sara Månsson, dataskyddsombud §§ 175-177 
Johan Cöster §§ 177 – 180 
Matilda Sandqvist, trafikplanerare §§ 180 - 181 
Sara Månsson, dataskyddsombud §§ 176 – 177 
 
Ulf Thysell, Vd NSVA §§ 166 – 167 b) 
Jim Lubera, projektledare NSVA §§ 166 – 167 b) 
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Utses att justera Aase Jönsson (KD) och  Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2022-06-09, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 166 - 187 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Aase Jönsson (KD), §§166 – 178 Ingrid Ekström (SD), §§ 179 - 187  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 167 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Tf utbildningschef presenterar sig för kommunstyrelsen.  
 

b) VD Ulf Thysell och projektledare Jim Lubera informerar om revision av 
NSVA:s projekt Rönnebergsvägen/Onsjövägen i Svalöv (Dnr 111-
2021). 

 
c) Kommunchef Stefan Larsson och socialchef Cecilia M Andersson 

informerar om mottagandet av skyddssökande från Ukraina (Dnr 118-
2022). 

 
d) Prel befolkningsstatistik per 2022-03-31 (Dnr 139-2022). 
 
e) Föreläggande, laglighetsprövning enl kommunallagen, överklagande 

beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet (Dnr 247-2022). 

f) Underrättelse Överklagande av Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2020-11-16, dnr 551-34927-2017 ang 
fastställelse av slutliga villkor på fastigheten Kågeröd 3:19, Mål nr M 
5714-20 3:3 (Barry Callebaut) (Dnr 152-2019). 

g) LSR AB – Tertialrapport 1 2022 (Dnr 141-2022). 

h) SKR Cirkulär 22:18, Arbetsdomstolens dom 2022 nr 29 om frågan om 
brandmän i beredskap enligt RiB har rätt till högre sysselsättningsgrad 
enligt 25 a § LAS och 22:19, Ändring i § 26 Bestämmelser för 
arbetstagare som omfattas av BEA samt redaktionella ändringar i 
Överenskommelsen (Dnr 1-2022). 

i) Utvecklingschef Hanna Åstrand informerar om ”Tidigt och tillsammans i 
Svalövs kommun” i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-03-14, 
§ 69 (Dnr 439-2021) samt förslag från Finsam om att delta i kommande  
projekt.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 168 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll, 2022-03-16 
Personalutskottets protokoll, 2022-04-05 
Personalutskottets protokoll, 2022-05-10 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-05-17 
Protokoll från stämma i Svalövs Kommunhus AB, 2022-05-04 
Protokoll från stämma i AB SvalövsBostäder, 2022-05-04 
Protokoll från stämma i Svalövs Samhällslokaler AB, 2022-05-04 
Protokoll från stämma i Svalövs Kommunservice AB, 2022-05-04 
Protokoll från stämma i Svalövs Energi AB, 2022-05-04 
Protokoll från stämma i Svalövs Utveckling AB, 2022-05-04 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2022-05-04 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Samhällslokaler AB, 2022-05-05 
Protokoll från styrelsemöte i LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB, 2022-
04-19 
Protokoll från LSR årsstämma den 19 april 2022, bolagsstämma 
NSVA Protokoll, konstituerande sammanträde, 2022-05-13 
Protokoll från styrelsemöte i Sydvatten AB, 2022-04-19 
Minnesanteckningar från ägarmöte med Söderåsens miljöförbund, 2022-04-26 
Protokoll från Söderåsens Miljöförbunds direktionsmöte, 2022-05-10 
 

 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 497-2021 

§ 169 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 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, JNON) 
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Dnr KS 375-2020, SBN 247-2021 

§ 170 Omjustering – Motion, utred Lantmäterifunktion i 
egen regi eller tillsammans med en eller flera 
kommuner 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2022-05-16, § 162, skall vara att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 162, framgår att 
kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige fatta följande beslut: Motionen 
avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsnämndens yttrande, daterat 12 
april 2022. 

Detta är dock inte korrekt. Vid sammanträdet yrkade flera ledamöter, i motsats 
till samhällsbyggnadsnämndens förslag, att motionen skulle anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 162 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Kommunstyrelsens beslut 2022-05-16, § 162, skall vara att 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (EVLT) 
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Dnr KS 158-2022 

§ 171 Delårsbokslut I 2022-01-01 -- 04-30 - 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Delårsbokslut 30 april 2022 för kommunstyrelsen, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årets första delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 30 april 
2022. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut per den 30 april 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Delårsbokslut 30 april 2022 för kommunstyrelsen, 
godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr KS 159-2022 

§ 172 Delårsbokslut per 2022-04-30 - Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Omdisponering av budgetram gällande Kågerödslund vilket innebär att 
Bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr och finansens 
budgetram minskas med motsvarande belopp.  

2. Delårsbokslut I, 30 april 2022 för Svalövs kommun, godkänns. 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden uppmanas att 
återkomma med plan för hur årets kostnadsökningar ska hanteras.   

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årets första delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 30 april 
2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24 
Delårsbokslut per den 30 april 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och Ingrid Ekström (SD): 1) 
Omdisponering av budgetram gällande Kågerödslund vilket innebär att 
Bildningsnämndens budget utökas med 629 000 kr och finansens budgetram 
minskas med motsvarande belopp. 2) Delårsbokslut I, 30 april 2022 för Svalövs 
kommun, godkänns. 

Teddy Nilsson (SD), Anna berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson 
(SD), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och Ingrid Ekström (SD): 1) 
Bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden uppmanas att återkomma 
med plan för hur årets kostnadsökningar ska hanteras.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR, EVLT, AAN) 
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Dnr 249-2022 

§ 173 Äskande från valnämnden gällande allmänna valen 
2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Valnämndens budget för 2022 utökas på så sätt att 100 tkr tillförs 
verksamheten Allmänna val.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har 600 tkr i budgetram för genomförande av allmänna val 2022. 
Därutöver uppbär verksamheten 414 tkr i statsbidrag för genomförande av 
allmänna val.  

Under 2018 genomfördes val till riksdag, kommun och landsting. Valnämnden 
överskred då sin budgetram om 300 tkr kraftigt, både avseende kostnaderna för 
förtidsröstningen och avseende kostnaderna för valdagen. Statsbidraget det 
året var 292 tkr, där de totala kostnaderna för genomförande av valet uppgick 
till knappt 1 mkr.  

Den utökade budgeten 2022 avser kostnad för deltidsanställd valsamordnare, 
vilket tidigare inte funnits, samt upphandling av ett valadministrativt system. 
Den utökade budgetramen omfattar inte utrymme för eventuella 
kostnadsökningar avseende exempelvis röstmottagning, rösträkning, 
valsäkerhet eller logistik. Ökningen av statsbidraget kommer av vallagens 
skärpta krav vad gäller skyddet av valhemligheten som trädde i kraft 2019. Det 
utökade bidraget avser att täcka kostnader för inköp av ex skärmar för 
valsedelställ.   

För att begränsa sina kostnader har valnämnden inför allmänna val 2022 
beslutat om att införa fasta arvoden för röstmottagare, istället för timlön. Detta 
innebär dels en lägre timersättning för dessa och dels lägre kostnader för 
arbetsgivaravgifter. Därmed sänker valnämnden sina kostnader för arvoden till 
röstmottagare med drygt 100 tkr i förhållande till EU- valet 2019 och med 
betydligt mer i förhållande till allmänna val 2018.  

Dock har kraftiga kostnadsökningar skett på andra områden, däribland 
Postnords tjänster för frakt och sortering av förtidsröster. Valnämndens 
organisation är liten och är därför beroende av vissa kringtjänster för att valet 
ska bli praktiskt genomförbart. Vidare har ett nytt valdistrikt fått skapas i Svalövs 
tätort, vilket medför kostnader för bemanning och valmaterial för det nya 
distriktet. Slutligen har nämnden ökade kostnader för valsäkerhetsarbetet, som 
får ett allt större fokus från Valmyndighetens och Länsstyrelsernas sida för 
upprätthållandet av fria och demokratiska val.  

De ökade kostnaderna väntas innebära att valnämnden överskrider sin budget 
med upp till 100 tkr för 2022. 

Valnämnden föreslog 2022-05-23, § 28, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Valnämndens budget för 2022 
utökas på så sätt att 100 tkr tillförs verksamheten Allmänna val. 
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Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2022-05-23, § 28 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-19 
Bilaga 1: kostnadsökning valnämnden 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Hans Lindström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Aase Jönsson (KD) och Stefan Pettersson (M): Valnämndens budget för 2022 
utökas på så sätt att 100 tkr tillförs verksamheten Allmänna val. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE, JEBN, HSPR, EVLT, AAN) 
 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(31) 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 137-2020 

§ 174 Partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förlag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Liberalerna beviljas partistöd med 36 757 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".  

Liberalernas ansökan om partistöd är komplett.  

Arbetsutskottet föreslog 2022-05-17, § 35, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Liberalerna beviljas partistöd med 36 757 kr. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-17, § 35 
Ansökan om partistöd 2022 från Liberalerna, inkommen 2022-05-04 
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S), Aase Jönsson (KD), Anna Berg von 
Linde (M), Ingrid Ekström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Stefan 
Pettersson (M) och Marie Irbladh (C): Liberalerna beviljas partistöd med 36 757 
kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Liberalerna 
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Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
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Dnr KS 234-2022 

§ 175 Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 – 
Skattesats  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74 
procent per skattekrona för år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till beslut kring Mål och Budget 2023 samt plan 2024-2025 kommer att 
behandlas vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möte i november. 
Kommunstyrelsen måste enligt Kommunallagen, kapitel 11 föreslå en 
skattesats senast under oktober månad.  
 
Kommunstyrelsens förslag till Ramar för Mål och Budget 2023 med plan 2024-
2025 remitteras till berörda nämnder. Nämndernas svar skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2022.   
 
Av remissvaret skall nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
prioritera investeringsram samt yttra sig avseende mål. Inlämnade remissvar 
överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning av ärendet Mål och 
budget 2023 med plan 2024-2025. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-05-17, § 28, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Utdebitering av allmän 
kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74 procent per skattekrona för år 
2023. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-17, § 28 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Anna Berg von Linde (M), Aase 
Jönsson (C), Ingrid Ekström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Hans 
Lindström (SD) och Stefan Pettersson (M): Utdebitering av allmän 
kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74 procent per skattekrona för år 
2023. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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Sektorchefer 
Redovisningekonom 
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Dnr 25-2022 

§ 176 Mål och budget 2023, plan 2024 – 2025 - remiss 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förslag till Mål och Budget 2023 med plan 2024 - 2025 enligt 
förslagsskrivelse daterad 2022-05-26, skickas på remiss till berörda 
nämnder. Dokumentet skall ses som ett underlag för fortsatta 
budgetdiskussioner. 

2. Nämndernas remissvar skall inkludera: 

- Driftsramar - Prioriteringar från bruttolistorna 

- Investeringsramar – Prioriteringar från bruttolistorna. 

- Mål och visare 

- Taxor och avgifter 

Svaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 
2022. 

Deltar ej  

Anneli Persson (S), Niklas Bohn (S) och Anette Hallberg (S) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har 2022-02-14, § 31, och 2022-03-14, § 61, fastställt tidplan 
för arbete med Mål och Budget 2023 med plan 2024 - 2025. 

Enligt denna tidplan skall kommunstyrelsen skicka förslag till Mål och Budget 
2023 med plan 2024-2025 på remiss till berörda instanser.  

Då det föreligger valår kommer färdigt budgetförslag inte presenteras utan 
endast bruttolistor både för drift och för investeringar. Prioriteringar skall sedan 
göras i nämndernas remissvar.  

Dokumenten skall ses som underlag för partiernas fortsatta budgetdiskussioner. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 61 
Kommunstyrelsen protokoll 2022-02-14, § 31 
Ramar för Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 
Detaljerade bruttolistor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta 
Kopanska Larsson (SD): 1) Förslag till Mål och Budget 2023 med plan 2024 - 
2025 enligt förslagsskrivelse daterad 2022-05-26, skickas på remiss till berörda 
nämnder. Dokumentet skall ses som ett underlag för fortsatta 
budgetdiskussioner. 2) Nämndernas remissvar skall inkludera: 
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- Driftsramar - Prioriteringar från bruttolistorna 

- Investeringsramar – Prioriteringar från bruttolistorna. 

- Mål och visare 

-Taxor och avgifter 

Svaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
Nämndsekreterare 
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Dnr 67-2022 

§ 177 Rapport över dataskyddsarbetet, tertial I 2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Tertialrapport I 2022 avseende dataskyddsarbetet godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsombudet (DSO) har författat en tertialrapport avs perioden 2022-01-
01 – 14-30 och överlämnat till kommunstyrelsen. Rapportering sker i samband 
med delårs- och årsbokslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-27  
Rapport, daterad 2022-05-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Tertialrapport I 2022 avseende dataskyddsarbetet 
godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Dataskyddsombud 
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Dnr KS 1056-2014 

§ 178 Uppföljning av näringslivsstrategi 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till den 9 maj 2022, 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 
januari 2017 och har reviderats två gånger sedan dess, den 26 mars 2018 samt 
den 21 december 2020.  

I den senast reviderade versionen från den 21 december 2020, finns förslag på 
mål och visare som är mätbara och som speglar fokusområden och prioriterade 
insatser samt aktiviteter i handlingsplanen. En viktig del i uppföljningen är även 
SKR:s öppna jämförelser kring företagsklimat, där NKI (nöjd kund index) 
kopplat till olika områden bör ligga på 74. 

I näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunstyrelsen ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
har genomförts i verksamheten. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-0-17, § 33, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till den 9 maj 2022, 
godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-17, § 33 
Uppföljning av näringslivsstrategin 2021, daterad den 9 maj 2022 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till den 9 
maj 2022, godkänns. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
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Dnr KS 87-2022 

§ 179 Svalövsambassadör – revidering av riktlinjerna 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Riktlinjerna förändras enligt följande: Den som nominerats kan bli 
utsedd till ambassadör även nästkommande år.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Riktlinjerna för Svalövsambassadörer, antagna av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-07-30, § 89, ska Svalövsambassadörer 
utses årligen.  

I riktlinjerna fastställs att en ambassadör utses årligen och att utmärkelsen 
delas ut i samband med Svalövsmässan eller på kommunfullmäktigemöte de år 
som inte Svalövsmässan arrangeras. 

Nomineringsperioden är 1 januari till 30 april. 

I enlighet med de senaste reviderade riktlinjerna så kan den som nominerats 
även bli utsedd till ambassadör ett annat år än det år som vederbörande 
nominerades. 

Arbetsutskottet fattade 2022-05-17, § 32, följande beslut: 1) Bengt-Åke Sjölund 
utses till Svalövsambassadör år 2022. 

Utskottet föreslog vidare kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) Riktlinjerna 
förändras enligt följande: Den som nominerats kan bli utsedd till ambassadör 
även nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-17, § 32 
Svalövsambassadörer år 2005 – 2021 
Riktlinjer för att utse Svalövsambassadörer, antagna 2018-07-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Riktlinjerna förändras enligt följande: Den som nominerats 
kan bli utsedd till ambassadör även nästkommande år. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
Enhetschef kansli 
Kommunförvaltningen (LAMN) 
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Dnr 303-2020 

§ 180 Aktivitetshus i Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen fattade 2020-11-16, § 295, följande beslut: 1) Inkomna 
remissvar från bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden 
samt vård- och omsorgsnämnden noteras. 2) Förvaltningen uppdras att påbörja 
arbetet med att skapa ett allaktivitetshus i enlighet med förslaget som beskrivs i 
Rapporten - Ett allaktivitetshus i Svalövs kommun, daterad 2020-10-06. 3) 
Medel till allaktivitetshus hanteras i Mål och Budget 2021 med plan 2022 - 
2023. 4) Arbetet med allaktivitetshuset rapporteras löpande till 
kommunstyrelsens presidium. 5) Senast 31 mars 2021 får kommunstyrelsen en 
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avrapportering gällande hur arbetet med allaktivitetshuset påbörjats. 6) 
Förvaltningen uppdras att inhämta förslag till namn på aktivitetshuset. 

Kommunstyrelsens fattade 2021-03-08, § 45, följande beslut: 1) Informationen 
noteras. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Hanna Åstrand 
och enhetschef Johan Cöster. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 45 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 295 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-13 
Remissvar från bildningsnämnden 2020-11-12, § 119 
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-03, § 80 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-29, § 145 
Remissvar från socialnämnden 2020-10-29, § 153 
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-10-21, § 95 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 259 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06 
Utredning 
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 62 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108 
Tjänsteskrivelse, förslag utredningsdirektiv, daterad 2020-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, HAAD, AKSN, MSDG, CAAN, NSFV, JNON, SARA, FKRT) 
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Dnr KS 398-2021, SBN 15-2022 

§ 181 Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (GC-
plan) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Cykelplan 2022 för Svalövs kommun, daterad 2 juni 2022, antas.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att utvärdera samt vid behov 
uppdatera cykelplanen. 

3. Cykelplanen ska revideras av kommunstyrelsen i samband med 
revidering av översiktsplan eller vart fjärde år. 

4. I tabellen på sid. 24, avseende bildningsnämnden stryks årtalet ”2011”.   

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. 

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. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-04-11, § 112, följande 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. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-05-11, § 76, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Cykelplan 2022 för Svalövs 
kommun, daterad 27 april 2022, antas. 2)  Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för att utvärdera samt vid behov uppdatera cykelplanen. 3) 
Cykelplanen ska revideras av kommunstyrelsen i samband med revidering av 
översiktsplan eller vart fjärde år. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till cykelplan för Svalövs kommun 2022, rev version daterad 2022-06-02 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-11, § 76 
Inkomna remissvar 
Förslag till cykelplan för Svalövs kommun 2022, rev version daterad 2022-04-27 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 112 
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 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Annelie Johnsson (C), Niklas Bohn 
(S), Linda Reidy (M) och Stefan Pettersson (M): 1) Cykelplan 2022 för Svalövs 
kommun, daterad 2 juni 2022, antas. 2) Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar 
för att utvärdera samt vid behov uppdatera cykelplanen. 3) Cykelplanen ska 
revideras av kommunstyrelsen i samband med revidering av översiktsplan eller 
vart fjärde år. 

Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): I tabellen på sid. 24, avseende 
bildningsnämnden stryks årtalet ”2011”.   

Annelie Johnsson (C): Samverkan med privata väghållare och 
vägsamfälligheter behöver belysas bättre i planen. Asfaltering ska utföras hela 
vägen mellan Svalöv och Teckomatorp. 

Teddy Nilsson (SD): Annelie Johnssons yrkande avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Teddy Nilssons m.fl. förslag punkt 1, 2 och 3 för beslut  
finner att styrelsen beslutar i enlighet med dessa.  

Därefter tar ordförande upp Torbjörn Ekelunds m.fl. förslag till beslut och finner 
att styrelsen beslutar i enlighet med detta. 

Slutligen ställer ordförande Annelie Johnssons yrkande mot Teddy Nilssons 
avslagsyrkande och finner att styrelsens avslår Annelie Johnssons förslag till 
beslut.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, SARA, LELE, LAMN) 
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Dnr KS 211-2022, SBN 158-2022 

§ 182 Remissvar, Länsstyrelsens 
materialförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande, daterat den 26 april 2022, antas som kommunstyrelsens eget. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram ett utkast till en materialförsörjningsplan. Syftet 
med planen är att säkerställa en långsiktig tillgång till ballastmaterial för 
framtida infrastruktur och bostadsbyggande på ett hållbart vis i Skåne. Planen 
är tänkt att bland annat vara underlag för kommunal planering. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2022-05-11, § 77, kommunstyrelsen fatta 
följande beslut: 1) Yttrande, daterat den 26 april 2022, antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-11, § 77 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-26 
Missiv externremiss 
Remissversion materialförsörjningsplan 2022-04-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Stefan Pettersson (M): Yttrande, daterat den 26 april 
2022, antas som kommunstyrelsens eget. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län (inkl yttrande) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, SARA) 
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Dnr KS 111-2021, SBN 295-2021  

§ 183 Revision av NSVA:s projekt 
Rönnebergsvägen/Onsjövägen i Svalöv 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps ABs yttrande över 
revisionsrapporten noteras och föranleder igen ytterligare åtgärd.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har genomfört en egen revision av Rönnebergsprojektet, ett 
projekt som utförts av NSVA på uppdrag av Kommunstyrelsen. Revisionen är 
nu utförd och skickas vidare till NSVA som skall återkomma med åtgärdsplan 
för de utpekade bristerna i revisionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-04-20, § 61, följande beslut: 1) 
Revisionsunderlaget godkänns och skickas vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-05-16, § 154, följande beslut: 1) Rapporten 
noteras. 2) Yttrande över rapporten inhämtas från NSVA Nordvästra Skånes 
Vatten och Avlopps AB. 3) VD för NSVA Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps AB bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 154 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-04-20, § 61 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-29 
Rapport ”Revision av NSVA:s projekt Rönnebergsvägen/Onsjövägen i Svalöv” 
från Advokatfirman Lindahl  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Stefan Pettersson (M): Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopps ABs yttrande över revisionsrapporten noteras och föranleder igen 
ytterligare åtgärd. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
NSVA  
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA, MSWN) 
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Dnr KS 235-2022, SBN 90-2021 

§ 184 Samråd om detaljplan för Blinkarp 1:9, Röstånga, 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till 
detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-16, § 136, att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Blinkarp 1:9. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för stugor för tillfällig vistelse, 
konferensanläggning, spa samt lättare former av vård och hälsovård. Vidare 
syftar detaljplanen till att säkerställa att dagvatten tas om hand lokalt samt att 
värdefulla biotoper och naturvärden skyddas. Stugorna ska utformas så att de 
tar hänsyn till omkringliggande natur och skyddsvärda områden. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-05-11, § 75, följande beslut: 1) 
Förvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Blinkarp 1:9 på 
samråd. 2) Planförslaget bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap. 11 §. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-05-24 
Följebrev, daterat 2022-05-16 
Planbeskrivning 
Plankarta 
VA-utredning, Blinkarp 1:9, Svalövs kommun, från Structur Mark Malmö AB, 
2022-02-18 
Naturvärdesinventering, Planerad detaljplan, Blinkarp, Svalövs kommun, 2021-
11-23 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-05-11, § 75 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-27 
Plankarta med planbestämmelser, daterad 2022-04-27 
Planbeskrivning, daterad 2022-04-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Stefan Pettersson (M) och Torbjörn Ekelund (L): 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreliggande förslag till detaljplan. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Samhällsbyggnadsnämnden (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (ELPN, MSDG, CAEK) 
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Dnr KS 139-2020, BIN 331-2020 

§ 185 Motion, Utredning av fritidsgård i Svalövs tätort 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) inkom 2020-04-14 med motionen 
utredning av fritidsgård i Svalövs tätort.  

I motionen föreslås följande:  

 Att förvaltningen får i uppdrag att dels undersöka intresset bland andra 
föreningar om att driva fritidsgården, dels att utreda förutsättningar för 
att driva den i egen regi, men i början av hösten 2020. 

Motionen har överlämnats till bildningsnämnden för beredning. Motionen 
föreslås i yttrande avslås med hänvisning till bildningsnämndens yttrande, 
daterat 10 maj 2022. 

Bildningsnämnden fattade 2022-05-12, § 61, följande beslut: 1) Ordförandes 
yttrande, daterat 10 maj 2022, antas som nämndens eget. 

Bildningsnämnden föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Motionen avslås med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande, daterat 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens protokoll 2022-05-12, § 61 
Yttrande, daterad 2022-05-10 
Remittering av motion, daterad 2020-05-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 77 
Motion, daterad 2020-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD):  Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (AKSN, JNON) 
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Dnr KS 494-2021 

§ 186 Motion, Politiska kampanjen och resultatet av 
Folkomröstningen kräver åtgärder 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Ekelund (L) och Sara B Selberg (L) inkom den 15 december 2021 med 
motionen Politiska kampanjen och resultatet av Folkomröstningen kräver 
åtgärder.  

I motionen yrkar motionärerna följande:  

1. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att lämna uppdrag till 
förvaltningen att under 2022 planera för och genomföra en bred 
medborgardialog runt frågorna om kommunens bolag. 

Kommunfullmäktige fattade 2022-01-31, § 10, följande beslut: Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsens ordförande remitterade den 17 februari 2022 motionen till 
kommunfullmäktiges presidium.   

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2022-05-19, § 18, följande beslut: 1) 
Ordförandes yttrande, daterat 10 maj 2022, antas som presidiets eget. 

Presidiet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut: 1) Motionen anses besvarad med hänvisning till 
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat den 10 maj 2022. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2022-05-19, § 18 
Förslag till yttrande, daterad 2022-05-10 
Remittering av motion, daterad 2022-02-17 
Kommunfullmäktige protokoll 2022-01-31, § 10 
Motion, inkommen 2021-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD):  Ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar i enlighet 
med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 496-2021 

§ 187 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2022 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegationsordningen, diarieförda under perioden 
2022-05-04 – 05-23. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-
06-07 

 


