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Remissvar till Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen 

Förslag till beslut 

 Svalövs kommun ställer sig bakom föreslagna förändringar i Ds 2021:24 
utifrån den enskildes förutsättningar till att få en rättssäker handläggning, 
särskilt i ärenden som påverkar och kan vara avgörande för individers 
försörjning.  

Sammanfattning av ärendet 

I premorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för 
handläggningen av ärenden enligt lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkringen och för överklagande av arbetslöshetskassans beslut 
i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan lag 
eller en författning som beslutats av regeringen eller av en 
förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från 
förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas. Författningsförslaget i 
premorian innehåller ändringar i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring som 
föreslås i SOU 2020:37. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-20 
Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen 

Ärendebeskrivning 

Det finns idag 25 självständiga arbetslöshetskassor i Sverige, som tillsammans 
har 3,9 miljoner medlemmar (februari 2021). Arbetslöshetskassorna utreder och 
beslutar om rätten till arbetslöshetsersättning och betalar ut sådan ersättning till 
den som uppfyller villkoren för rätt till ersättning. Arbetslöshetskassorna tar 
även emot underrättelser från Arbetsförmedlingen när det kan antas att en 
arbetssökande inte uppfyller villkoren, utreder omständigheterna som ligger till 
grund för underrättelsen och fattar beslut om varning eller avstängning från 
ersättning. Arbetslöshetskassorna är privata föreningar men har statens 
uppdrag att handha arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetslöshetskassorna handlägger enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring 
ärenden som ofta är avgörande för människors försörjning. Deras handläggning 
innefattar myndighetsutövning mot enskilda. I Ds 2021:24 nämns att JO har 
ansett att ledning borde hämtas i dåvarande förvaltningslag när 
arbetslöshetskassorna handlägger frågor som innefattar myndighetsutövning. 
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Det har lett till att arbetslöshetskassorna i stor utsträckning i praktiken tillämpar 
bestämmelserna i förvaltningslagen vid handläggning av ärenden. Någon 
nackdel av att arbetslöshetskassorna tillämpat bestämmelserna har inte visat 
sig. 

I Ds 2021:24 föreslås att förvaltningslagen ska tillämpas när en 
arbetslöshetskassa handlägger ärenden enligt lagen om 
arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetskassan ska då jämställas med en 
myndighet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. För andra 
remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter (senast 
den 15 oktober 2021). 

Förslag till beslut är att Svalövs kommun ställer sig bakom Ds 2021:24 utifrån 
den enskildes förutsättningar till att få en rättssäker handläggning, särskilt i 
ärenden som påverkar och kan vara avgörande för kommuninvånares 
försörjning.  

 

 

Cecilia Andersson 
Socialchef 
 
 

 
 

 

 
Hanna Åstrand 
Enhetschef Arbete, integration och 
välfärd 
 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09.00 – 15.35 

Beslutande Annelie Johnsson (C), tjg ers för Ida Andersson (C) 
Mats Hannander (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), ordf, §§ 239 - 246 
Bengt Jönsson (SD), tjg ers för Teddy Nilsson (SD), ordf, §§ 247 - 271 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf (tjg ordförande) 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Agneta Sörensson (M), tjg ers för Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L), §§ 239 – 260 
Martin Gustafsson (L), tjg ers för Torbjörn Ekelund (L), §§ 261 - 271 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Niklas Bohn (S) 
Eva Inhammar (C) 
Bengt Jönsson (SD), §§ 240 b) och e), 241 - 246 
Frank Urban Johansson (KD) 
Jenny Ulfvin (SD), §§ 243 - 271 
Krister Olsson (S) 
Martin Gustafsson (L), §§ 255 - 260 
Anna Berg von Linde (M) 
 
Charlotta Eldh (MP) (ins ers) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef, §§ 239 – 245, 251 - 271 
Jane Bergman, ekonomichef, §§ 239 – 250, 270 
Hanna Åstrand, t f utvecklingschef, §§ 239 – 240, 259 
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Cecilia M Andersson, socialchef och tf socialchef vård och omsorg, §§ 
239 - 243 
IT- och digitaliseringschef Michael Wide, §§ 239 – 240 a) – d), 269 
Näringslivsansvarig Joakim Nilsson, §§ 239 – 240 
Ekonom Eva Lostedt, § 244 
Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg, §§ 252 och 257 
Upphandlingssamordnare Birgitta Petrusson, § 264 
Louise Linde, enhetschef kansli 
Emelie Lyrefors, nämndadministratör, §§ 239 – 240 d) 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-10-14, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 239 – 271 

Sekreterare   

 Michael Andersson §§ 239 – 245, 251 - 271 Louise Linde, §§ 246 - 250  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-11 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 240 Information 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerade om Dom från Mark- och 
miljödomstolen i Växjö, gällande tillstånd enligt miljöbalken till 
motorsportanläggning på del av fastigheten Knutstorp 10:6, Svalövs 
kommun. M 3421-20 (Dnr 56-2018). 

b) IT- och digitaliseringschef Michael Wide och nämnadministratör Emelie 
Lyrefors informerade om Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs 
kommun (KLASSA) (Dnr 79-2021). 

c) Kommunchef Stefan Larsson informerade om Process utträde Bjuvs 
kommun Söderåsens miljöförbund (Dnr 194 2020). I ärendet yttrade sig 
vidare Torbjörn Ekelund (L), ordförande i direktionen för förbundet. 

d) Kommunchef Stefan Larsson informerade om Söderåsens miljöförbund 
- Budget 2022 och flerårsbudget (Dnr 98-2021). Ärendet kommer att 
behandlas vid ett ägarsamråd 2021-10-18. 

e) Tf utvecklingschef Hanna Åstrand och Näringslivsansvarig Joakim 
Nilsson informerade om Svenskt Näringslivs kommunranking 2021.
  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
  



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(52) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 241 Protokoll  

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-09-07 
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2021-09-06 
Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Svalövs Utveckling AB, 2021-09-06 
Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Svalövs Energi AB, 2021-09-30 
Protokoll från FINSAM:s styrelsemöte 2021-08-30 
Protokoll från styrelsesammanträde i LSR Landskrona Svalövs Renhållnings 
AB, 2021-08-23 
Protokoll från direktionen för Söderåsens miljöförbund 2021-09-21 
 
 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 1-2021 

§ 242 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, EELS, AAAI, JNON) 
 
 
Ajournering 10.05 – 10.20  
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Dnr 245-2021 

§ 243 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att inkomma med extra 
ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen även i månaderna 
november och december samt januari och februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 142 (Dnr 119-2021), bl a följande 
beslut: 1) Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i 
enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget 2021. 2) Vård och 
omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till 
kommunstyrelsen i månaderna augusti, september och oktober. 

I juni månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en helårsprognos på -11 100 
tkr i avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, Vård och omsorg - 
7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-03, § 62, följande beslut: 1) 
Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 185, följande beslut: 1) Redovisningen 
godkänns. 2) Information avseende ekonomisk handlingsplan noteras. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-26, § 69, följande beslut: 1) 
Ekonomisk uppföljning/prognos juli 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

I juli månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en oförändrad helårsprognos 
jämfört med tidigare lämnade prognos i juni. En helårsprognos på - 11 100 tkr i 
avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, vård och omsorg  
- 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 218, följande beslut: 1) Redovisningen 
godkänns. 

Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-09-29, § 78, följande beslut: 1) 
Ekonomisk uppföljning/prognos augusti 2021 för vård- och omsorgsnämnden 
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av tf socialchef vård och omsorg 
Cecilia M Andersson. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-09-29, § 78 
Uppföljning/Prognos augusti 2021 vård- och omsorgsnämnden 
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Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 218 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26, § 69 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 185 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 62 
Uppföljning/Prognos juni 2021 Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 142 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Annelie Johnsson (C), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), Aase Jönsson (KD), Torbjörn Ekelund (L) och 
Annelie Persson (S): 1) Redovisningen godkänns. 2)Vård och 
omsorgsnämnden uppdras att inkomma med extra ekonomisk redovisning till 
kommunstyrelsen även i månaderna november och december samt januari och 
februari 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, CCAN, SARA) 
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Dnr KS 118-2021 

§ 244 Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 – 
Delårsbokslut per 31 augusti 2021 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Delårsbokslut 31 augusti 2021, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årets andra delårsbokslut per den 31 augusti 2021. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonom Eva Lostedt. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut för kommunstyrelsen per 2021-08-31 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Delårsbokslut 31 augusti 2021, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, EVLT) 
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Dnr KS 119-2021 

§ 245 Mål och budget 2021, plan 2022 -2023 – 
Delårsbokslut per 31 augusti 2021, Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Delårsbokslut per 31 augusti 2021, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger årets andra delårsbokslut per den 31 augusti 2021. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av ekonomichef Jane Bergman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-23 
Delårsbokslut för Svalövs kommun 31 augusti 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD) och Mats Hannanders (SD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Delårsbokslut per 31 augusti 2021, godkänns. 

I ärendet yttrade sig vidare Jan Zielinski (S). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN) 
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Dnr 249-2021 

§ 246 Riktlinjer för ansökan om statsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer för ansökan om statsbidrag, daterade den 1 oktober 2021, 
antas.  

2. Samtliga nämnder uppmanas revidera respektive delegationsordning i 
enlighet med det arbetssätt som framgår av riktlinjerna för ansökan om 
statsbidrag.  

3. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, daterad den 1 
oktober 2021, antas.  

Reservationer 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet 
avseende Marie Irblahds tilläggsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Utöver skatter och egna intäkter är den stora inkomstkällan för att finansiera 
medborgarnas välfärd i kommuner och regioner bidrag från staten genom de så 
kallade statsbidragen. 

Statsbidragen kan vara generella, vilket innebär att kommunen eller regionen 
fritt kan nyttja medlen utifrån det som behövs lokalt eller regionalt. De kan 
också vara riktade, vilket innebär att medlet enbart får användas till ett av staten 
utpekat och definierat ändamål. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett 
specifikt ändamål, en speciell insats eller en specifik verksamhet i kommuner, 
ofta också under en angiven tidsram. 

Bidragen förmedlas av många olika myndigheter och sträcker sig över nästintill 
samtliga förvaltningsområden: från krisberedskap, arbetsmarknad, integration 
och utbildning, till kulturaktiviteter, naturvård och energieffektivisering. 

Bidragen fördelas enligt olika kriterier och är förenade med olika typer av 
specifika krav som till exempel ansökan, medfinansiering, redovisning och 
uppföljning. Bidragen kan vara ettåriga eller fleråriga och storleken på bidragen 
varierar. 

Riktade statsbidrag är ett sätt för staten att styra kommuner i en viss riktning 
och syftar till att stimulera utveckling eller verksamhet. 

Detta innebär att det inte är förenligt med kommunallagen att delegera beslut 
om att ansöka om statsbidrag för en verksamhet som annars inte kommit till 
stånd eller på annat vis kan komma att påverka verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet1. 

                                                   
1 Se 6 kap. 38 § Kommunallagen (SFS 2017:725) 
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Att ansöka statsbidrag utan politisk förankring eller en värdering av huruvida 
bidraget är kostnadseffektivt eller ej, kan komma att leda till att verksamheten 
arbetar mot kortsiktiga statliga eller projektrelaterade mål. 

Med anledning av ovanstående och de brister som uppdagats kring hanteringen 
av statsbidrag under 2021, föreslås att kommunstyrelsen antar 
kommunövergripande riktlinjer för ansökan om statsbidrag. Dessa riktlinjer 
syftar till att säkerställa en enhetlig hantering av statsbidrag, där ansvarig 
nämnd ges inflytande över vilka bidrag som söks. Riktlinjerna behandlar även 
löpande återrapportering till nämnd och kommunfullmäktige avseende beviljade 
bidrag som påverkar budget. 

Förvaltningen föreslår även att kommunstyrelsen reviderar sin 
delegationsordning samt uppmanar samtliga nämnder att revidera sin 
respektive delegationsordning i enlighet med det arbetssätt som framgår av 
riktlinjerna för ansökan om statsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-01 
Förslag till riktlinjer för ansökan om statsbidrag, daterad 2021-10-01 
Förslag till reviderad delegationsordning, daterad 2021-10-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, daterad 2021-09-21, § 88  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Marie Irbladh (C), Torbjörn Ekelund (L), Anneli Persson (S), 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), Annelie Johnsson (C), Aase Jönsson (KD) 
och Ingrid Ekström (SD): 1) Riktlinjer för ansökan om statsbidrag, daterade den 
1 oktober 2021, antas. 2) Samtliga nämnder uppmanas revidera respektive 
delegationsordning i enlighet med det arbetssätt som framgår av riktlinjerna för 
ansökan om statsbidrag. 3) Reviderad delegationsordning för 
kommunstyrelsen, daterad den 1 oktober 2021, antas. 

Marie Irbladh (C), Annelie Johnsson (C), Anneli Persson (S) och Jan Zielinski 
(S): Det ska i riktlinjerna tydligt framgå vem som är ansvarig för att ansökan om 
statsbidrag vid varje tillfälle lämnas in till rätt instans. 

Aase Jönsson (KD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Ingrid Ekström (SD) och 
Torbjörn Ekelund (L): Maire Irbladhs tilläggsyrkande avslås.  

Beslutsgång 

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

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Ekonomichef  
Nämndsekreterare 
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Dnr 386-2021 

§ 247 Kommunal skattesats 2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74 
procent per skattekrona för år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till beslut kring Mål och Budget 2022 samt plan 2023-2024 kommer att 
behandlas vid kommunstyrelsens möte den 11 oktober samt i kommun-
fullmäktige den 25 oktober. Kommunstyrelsen måste enligt Kommunallagen, 
kapitel 11 föreslå en skattesats senast under oktober månad.  
 
Kommunstyrelsen remitterade 2021-06-07 förslag till Ramar för Mål och Budget 
2022 med plan 2023-2024 till berörda nämnder. Nämndernas svar skulle vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 augusti 2021.   
 
Av remissvaret hade nämnderna att särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
prioritera investeringsram samt yttra sig avseende mål. Inlämnade remissvar 
överlämnades till kommunstyrelsen för fortsatt beredning av ärendet Mål och 
budget 2022 med plan 2023-2024. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 219 
Nämndernas remissvar 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 144 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Annelie Johnssons (C), Bengt Jönssons (SD), Jan Zielinskis 
(S), Ingrid Ekströms (SD), Marie Irbladhs (C), Anneli Perssons (S), Agneta 
Sörenssons (M), Stefan Petterssons (M), Wioletta Kopanska Larssons (SD), 
Èmilie Lundgrens (S), Torbjörn Ekelunds (L) och Aase Jönssons (KD) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Utdebitering av allmän kommunalskatt till 
kommunen fastställs till 20,74 procent per skattekrona för år 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer 



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(52) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 347-2020 

§ 248 Mål och budget 2022, plan 2023-2024 – 
Investeringsberedning II 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget per nämnd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr KS 347-2020 

§ 249 Mål och budget 2022, plan 2023-2024  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 enligt bilaga 1 fastställs. 
 
2. Borgensavgift för kommunens helägda bolag fastställs till 0,5 %. 
 
3. Bildningsnämnden bemyndigas att fastställa bidrag till fristående 

huvudmän, interkommunal ersättning samt intern ersättning inom 
förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola verksamhetsår 
2022 i enlighet med Mål och budget 2022, plan 2023 - 2024. 

Icke deltagande i beslut  

Jan Zielinski (S), Anneli Persson (S) och Èmilie Lundgren (S) deltar ej I 
beslutet.  

Reservation  

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i februari 2021 fastställt tidplanen för arbete med Mål och 
Budget 2022 med plan 2023-2024 (2021-02-08, § 20). 

Enligt denna tidplan skall kommunstyrelsen skicka förslag till Mål och Budget 
2022 med plan 2023-2024 på remiss till berörda instanser.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 144, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till Mål och Budget 2022 med plan 
2023-2024 enligt denna förslagsskrivelse på remiss till berörda nämnder. 2) 
Kommunstyrelsen beslutar vidare att nämndernas remissvar skall inkludera: - 
Driftsramar, - Investeringsramar - Prioriteringar från bruttolistorna, - Mål och 
visare, - Taxor och avgifter. Svaret skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 31 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade också att notera information gällande investeringar 

(§ 145). 

Yttranden från nämnder m m för vidare beredning av Mål och budget 2022, plan 
2023 – 2024 noterades av kommunstyrelsen 2021-09-13, § 219. Efter 
sammanträdet har ett kompletterande yttrande beslutats av bildningsnämnden 
och kommunstyrelsens arbetsutskott har yttrat sig över kommunstyrelsens 
föreslagna ram. 

Nu föreligger förslag till Mål och budget 2020 med plan 2023 – 2024, samt 
förslagsskrivelse i ärendet, daterad 2021-10-05 
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Beslutsunderlag 

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2022 med plan 2023 - 2024 
Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-05 
Förslag till Mål och budget 2022 med plan 2023 – 2024, daterad 2021-10-04 
Arbetsutskottets protokoll 2021-09-22, § 82 
Bildningsnämndens protokoll 2021-09-14, § 86 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 219 
Överförmyndarens yttrande, daterat 2021-08-31 
Valnämndens yttrande, daterat 2021-08-31  
Socialnämndens protokoll 2021-08-26, § 110 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26, § 70 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 153 
Myndighetsnämndens protokoll 2021-08-23, § 90 
Kommunfullmäktiges presidiums protokoll 2021-08-19, § 10 
Bildningsnämndens protokoll 2021-08-17, § 72 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 144 – 145 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08, § 20 
Ramar för Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 
Detaljerade bruttolistor 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-06-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Stefan Petterssons (M) och Torbjörn 
Ekelunds (L) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Mål och Budget 2022 
med plan 2023-2024 enligt bilaga 1 fastställs. 2) Borgensavgift för kommunens 
helägda bolag fastställs till 0,5 %. 3) Bildningsnämnden bemyndigas att 
fastställa bidrag till fristående huvudmän, interkommunal ersättning samt intern 
ersättning inom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola 
verksamhetsår 2022 i enlighet med Mål och budget 2022, plan 2023 - 2024. 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Bifall till centerpartiets förslag till 
budget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden och Marie Irbladhs m fl 
yrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds m fl yrkanden. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, EVLT, AAN) 
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Dnr 343-2021 

§ 250 Lokal lönebildning 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utrymmet för 2022-års löneöversyn fastställs till: 

- 3,2 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 

- 1,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

- 0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper 
avdelas för riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens 
bestämmande.  

2. Följande yrkesgrupper prioriteras i 2022-års löneöversyn: 

- Legitimerad personal inom vård och omsorg – sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ca 20 personer 

- Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning 
som nyttjas i det dagliga arbetet, ca 20 personer 

- Speciallärare och specialpedagoger, ca 25 personer 

- Förskollärare och barnskötare, ca 85 personer respektive ca 70 
personer 

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger behov av att fastställa löneutrymme samt förorda vilka 
yrkesgrupper som ska prioriteras inför 2022-års löneöversyn. 
 
Personalutskottet föreslog 2021-09-07, § 27, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Utrymmet för 2022-års löneöversyn fastställs till: 

- 3,2 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 

- 1,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

- 0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper 
avdelas för riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande.  

2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2022-års löneöversyn: 

- Legitimerad personal inom vård och omsorg – sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ca 20 personer 

- Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning 
som nyttjas i det dagliga arbetet, ca 20 personer 

- Speciallärare och specialpedagoger, ca 25 personer 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2021-09-07, § 27 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02 
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Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 121 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 195 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 181 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 229 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Utrymmet för 2022-års löneöversyn fastställs till: 

- 3,2 procent av löneunderlagssumman för prioriterade grupper. 

- 1,9 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper. 

- 0,1 procent av löneunderlagssumman för övriga yrkesgrupper avdelas för 
riktade lönesatsningar enligt förvaltningschefens bestämmande.  

2) Följande yrkesgrupper prioriteras i 2022-års löneöversyn: 

- Legitimerad personal inom vård och omsorg – sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ca 20 personer 

- Undersköterskor med specialistuppdrag eller specialistutbildning som nyttjas i 
det dagliga arbetet, ca 20 personer 

- Speciallärare och specialpedagoger, ca 25 personer 

- Förskollärare och barnskötare, ca 85 personer respektive ca 70 personer 

Beslutsgång 

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

 

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

 
Ajournering 11.15 – 13.15 
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Dnr KS 398-2016, SBN 589-2021 

§ 251 Revidering av strategiskt lokalförsörjningsprogram 
för Svalövs kommun, anstånd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och förslag till 
lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022. 

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. 

Projektet pågår men är inte ännu redo att skickas ut på remiss för att sedan gå 
upp för antagande i oktober 2021. Samhällsbyggnadsnämnden behöver därför 
mer tid för att uppfylla uppdraget från kommunstyrelsen.  

Förslaget till kommunstyrelsen är att programmet ska föreligga för behandling 
vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022. Förslaget utgår från 
följande tidsplan: 

Förslag till program skickas på remiss – SBN den 27 oktober 
Remisstid pågår till och med 26 november 
Antagande i samhällsbyggnadsnämnden – SBN den 15 december 

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. 

Vid sammanträdet lämnade en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 177 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-08, § 53  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1) Samhällsbyggnadsnämnden beviljas anstånd och 
förslag till lokalförsörjningsprogram ska föreligga för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2022. 
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Beslutsgång 

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

 

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



 

Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(52) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-11 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 226-2021, SBN 745-2021 

§ 252 Införande av ny avfallstaxa Landskrona stad och 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Föreslagen avfallstaxa fastställs att gälla från 1 januari 2022. 

2. Från 1 januari 2022 införs ett standardabonnemang omfattande 
obligatorisk insamling av utsorterat rest- och matavfall. 

3. Från 1 januari 2022 till 31 december 2024 avvecklas successivt 
befintliga mixabonnemang. 

4. Som en konsekvens av ovanstående avvecklas successivt tidigare 
miljöstyrningstaxas rabatter och påslag. 

5. För att hantera konsekvenserna av avvecklade rabatter kompenseras 
detta genom ett avdrag på grundavgiften för miljöabonnemang 
tecknade före 1 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Under sommaren 2021 har respektive kommunfullmäktige i Landskrona stad 
och Svalövs kommun fastställt Renhållningsordning med Avfallsplan och 
Renhållningsföreskrifter. Renhållningsordningen ska nu kompletteras med en 
avfallstaxa, att gälla från 2022-01-01, vilken ska antas av respektive 
kommunfullmäktige. Taxan omfattar perioden 2022 – 2025. 

Föreslagen taxa styr mot de mål som respektive kommun fastställt i Avfallsplan 
vilken bidrar till att uppfylla några av de globala målen i Agenda 2030. Då den 
så kallade miljöstyrningen ändras från att styra mot utsortering av matavfall till 
att även styra mot minskade restavfallsmängder innebär det en avveckling av 
dagens styrmedel. Konsekvenserna behöver hanteras över flera år varför taxan 
omfattar perioden 2022 till 2025. För den vanligaste abonnenten – en 
småhusägare – innebär den nya taxan en avgiftshöjning om 102 kr/år 2022, 
inklusive en indexuppräkning om 3 %. 

Det noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-21, § 84, fattade 
följande beslut: Förvaltningen uppdras ta fram förslag till kompensatoriska 
åtgärder för de fastighetsägare som av olika anledningar inte själv kan ställa 
upp behållaren på i enlighet med Renhållningsföreskrifter för Svalövs kommun 
anvisad plats (Dnr 264-2021). 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 185, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Föreslagen avfallstaxa 
fastställs att gälla från 1 januari 2022. 2) Från 1 januari 2022 införs ett 
standardabonnemang omfattande obligatorisk insamling av utsorterat rest- och 
matavfall. 3) Från 1 januari 2022 till 31 december 2024 avvecklas successivt 
befintliga mixabonnemang. 4) Som en konsekvens av ovanstående avvecklas 
successivt tidigare miljöstyrningstaxas rabatter och påslag. 5) För att hantera 
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konsekvenserna av avvecklade rabatter kompenseras detta genom ett avdrag 
på grundavgiften för miljöabonnemang tecknade före 1 november 2021. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av miljöstrateg Balthazar Mandahl 
Forsberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 185 
Arbetsutskottets 2021-09-21, § 84 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-17 
Förslag till avfallstaxa 2022 
PM – införande av ny avfallstaxa Landskrona stad och Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreslagen 
avfallstaxa fastställs att gälla från 1 januari 2022. 2) Från 1 januari 2022 införs 
ett standardabonnemang omfattande obligatorisk insamling av utsorterat rest- 
och matavfall. 3) Från 1 januari 2022 till 31 december 2024 avvecklas 
successivt befintliga mixabonnemang. 4) Som en konsekvens av ovanstående 
avvecklas successivt tidigare miljöstyrningstaxas rabatter och påslag. 5) För att 
hantera konsekvenserna av avvecklade rabatter kompenseras detta genom ett 
avdrag på grundavgiften för miljöabonnemang tecknade före 1 november 2021. 

I ärendet yttrande sig vidare Èmilie Lundgren (S). 

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
LSR Landskrona Svalöv Renhållnings AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, BRFG, SARA) 
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Dnr KS 374-2021, SBN 753-2021 

§ 253 Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa from 
2022-01-01 

Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och 
med 2022-01-01: 

 VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med 
indextalet för maj 2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 
(Jan 2011 = 100) enligt Svalövs kommuns VA-taxa § 10. 
Justeringen innebär en höjning med 3,5 % jämfört med 2021. 

 VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med +9,70 %, spillvatten med +9,40 % och 
dagvatten med +2,20 % vilket innebär en snitthöjning av VA-
taxan med 8,50 %. För Typhus A (villa) innebär höjningen 8,7 % 
och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,1 %. 

 VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2021 (341,0) i 
konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en 
höjning med 1,8 % jämfört med 2021. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att fr o m 2023-01-01 reglera 
avgiftsbeloppen enl taxebilaga 1) enl Entreprenadprisindex och 
avgiftsbeloppen enl taxebilagorna 2) och 3) enl Konsumentprisindex 
(KPI 1980 = 100). 

Sammanfattning av ärendet 

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den 
kommunala VA-anläggningen samt ökad mängd spillvatten. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 174, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Följande förändringar 
föreslås för VA-taxan i Svalövs kommun från och med 2022-01-01: 
• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 
2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) enligt Svalövs 
kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,5 % jämfört med 
2021. 
• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för dricksvatten 
med +9,70 %, spillvatten med +9,40 % och dagvatten med +2,20 % vilket 
innebär en snitthöjning av VA-taxan med 8,50 %. För Typhus A (villa) innebär 
höjningen 8,7 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,1 %. 
• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med 
indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). 
Justeringen innebär en höjning med 1,8 % jämfört med 2021. 
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Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 174 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 
Taxa för Svalövs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, inkl  
VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) 
VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) 
VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 

Förslagsskrivelse från NSVA, daterad 2020-09-01, inkl. 
Bilaga 1 Brukningsavgifter och anläggningsavgifter 2022 typhus A och B. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Svalövs 
kommun från och med 2022-01-01: 

• VA-taxa taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter) justeras med 
indextalet för maj 2021 (123,3) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100) 
enligt Svalövs kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 3,5 
% jämfört med 2021. 

• VA-taxa taxebilaga 2 (Brukningsavgifter) justeras avgifterna för 
dricksvatten med +9,70 %, spillvatten med +9,40 % och dagvatten med +2,20 
% vilket innebär en snitthöjning av VA-taxan med 8,50 %. För Typhus A (villa) 
innebär höjningen 8,7 % och för Typhus B (flerfamiljshus) 9,1 %. 

• VA-taxa taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang) 
justeras med indextalet för maj 2021 (341,0) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 
100). Justeringen innebär en höjning med 1,8 % jämfört med 2021. 

2) Samhällsbyggnadsnämnden bemyndigas att fr o m 2023-01-01 reglera 
avgiftsbeloppen enl taxebilaga 1) enl Entreprenadprisindex och avgiftsbeloppen 
enl taxebilagorna 2) och 3) enl Konsumentprisindex (KPI 1980 = 100). 

Vid sammanträdet yttrande sig vidare Marie Irbladh (C) och Krister Olsson (S). 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
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Dnr KS 373-2021, SBN 444-2018 

§ 254 Beslut om uppdatering av grävningsbestämmelser 
samt avgifter för ersättning för framtida underhåll 
i Svalövs kommun  

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige  

1. Förslag till förnyade grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med 
tillhörande bilagor avseende avgifter, antas och börjar gälla den 1 
januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2019 har Svalövs kommun arbetat efter de beslutade 
grävningsbestämmelserna med dess bilagor. Arbetet har fortlöpt med gott 
resultat överlag, dock har några mindre noteringar gjorts på förbättringar i 
underlagen.  

Utöver mindre justeringar så har det i underlaget lagts till fasta avgifter för 
slutbesiktning samt garantibesiktning som tidigare reglerats löpande. Det har 
även gjort uppdateringar på priset för tillstånd för att täcka de administrativa 
kostnader som uppstår vid var ansökan.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 190, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till förnyade 
grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor avseende 
avgifter, antas och börjar gälla den 1 januari 2022. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 190 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-22 
Förslag till förnyade grävningsbestämmelser, daterat 2021-07-22 
Förslag till avgifter för ersättning för framtida underhåll, daterat 2021-07-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till 
förnyade grävningsbestämmelser för Svalövs kommun, med tillhörande bilagor 
avseende avgifter, antas och börjar gälla den 1 januari 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA) 
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Dnr KS 111-2021, SBN 295-2021 

§ 255 Revisionsrapport samt kontrollprogram angående 
VA (NSVA) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas genomföra revisionen inom 
befintlig ram. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån de tilldelade investeringsramar fastställda av kommunfullmäktige 2020-
11-30, § 229, som bl.a. innehåller investeringsramarna för VA (NSVA) baserat 
på affärsplan från NSVA, budget 2021 plan 2022-23 har det kommit 
förvaltningen till kännedom under våren att budgeten för 2021 inte kommer att 
innehållas. Det gäller specifikt projekt, Rönnebergsvägen/Onsjövägen som drar 
rejält över budget. Budgetöverskridandet i sig har hanterats i beslut fattade i 
Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under 
året. 

I beslut på samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-24, § 43, fick 
samhällsbyggnadschefen uppdraget att kontakta juridiskt ombud för att klargöra 
ansvarsförhållandena för merkostnaderna i projektet samt att återkomma med 
förslag till förändringar i samverkan, rapporteringsrutiner från NSVA m m för att 
undvika liknande händelser framöver. 

Kommunstyrelsen fattade dessutom 2021-04-12, § 96, följande beslut: 
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram ett kontrollprogram för att  
följa upp NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB. Förslaget ska 
presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2021 i samband med  
Mål och budget 2022, plan 2023 – 2024. 

För att kunna genomföra dessa ovanstående uppdrag kommer det att krävas 
ett underlag som kan ligga till grund. Förvaltningens förslag är att 
samhällsbyggnadschefen uppdras beställa en extern revision av projekt 
Rönnebergsvägen i Svalöv som underlag. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-09-29, § 175, följande beslut: 1) 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar finansiering, uppdras 
samhällsbyggnadschefen att beställa en extern revision av projekt 
Rönnebergsvägen i Svalöv som grund till för att kunna utföra tidigare beslutade 
uppdrag - att återkomma till nämnden med förslag till förändringar i samverkan, 
rapporteringsrutiner, ansvarsförhållanden med NSVA m.m. 

Vidare föreslog nämnden kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) För att 
bekosta den externa revisionen tillskjuts samhällsbyggnadsnämnden 100 000 
kr. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Ajournering 13.35 – 13.40. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 175 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 96 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M) och Angelie Fröjd (M): 1) Samhällsbyggnadsnämnden 
uppmanas genomföra revisionen inom befintlig ram. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MSDG, DAZK, MSWN, SARA) 
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Dnr KS 144-2021, SBN 470-2020 

§ 256 Antagande av arkitekturpolicy för Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-09-30, antas. 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog 2020-04-27, § 53, punkt 4), 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett gestaltningsprogram för större 
tätorter inom kommunen (Dnr 6-2019). 

Plan- och exploateringsenheten har tillsammans med Nyréns Arkitektkontor 
tagit fram en arkitekturpolicy för Svalövs kommun. Policyn innehåller en 
beskrivning av kommunens landskapskaraktärer och tätorter. Med utgångpunkt 
i de identifierade karaktärerna beskriver arkitekturpolicyn förhållningssätt som 
ska vara vägledande i kommunens plan- och bygglovsarbete. Ambitionen är 
också att förhållningssätten ska fungera som kunskapsunderlag och inspiration 
för invånare, fastighetsägare och byggaktörer.  

Under vintern 2020/2021 genomfördes en digital medborgardialog och i juni 
2021 var arkitekturpolicyn utsänd på remiss.  

De yttranden som inkom under remisstiden har föranlett att arkitekturpolicyn 
kompletterats med rekommenderade våningsantal för samtliga tätorter. I övrigt 
har inga ändringar gjorts.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 180, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Arkitekturpolicy för Svalövs 
kommun, daterad 27 september 2021, antas. 

Efter sammanträdet har vissa smärre redaktionella ändringar gjorts, i enlighet 
med diskussioner på sammanträdet. Dessa framgår av särskilt PM. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

PM med beskrivning av genomförda redaktionella förändringar, daterad 2021-
10-01 
Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, reviderad efter 
samhällsbyggnadsnämndens beslut, daterad 2021-09-30 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 180 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13 
Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-09-27 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Arkitekturpolicy för Svalövs kommun, daterad 2021-09-
30, antas. 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Avslag på Stefan Petterssons 
yrkande. 

Beslutsgång 

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

Protokollsanteckning 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): ”Med anledning av den omfattande 
detaljrikedomen över hur fastighetsägare uppmanas att planera sina byggnader 
och trädgårdar utan att det finns lagkrav på detta så anser vi att policyn är ett 
för stort ingrepp i den personliga integriteten och äganderätten”. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, AAHY, SARA, LELE) 
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Dnr KS 260-2021,SBN 486-2021 

§ 257 Finansiering av ny tjänst för åtgärdssamordning - 
Saxån-Braåns vattenråd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Finansiering av tjänst för åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd 
med 50 000 kronor per år tillstyrks under förutsättning att även övriga 
kommuner bidrar till finansieringen. 

Sammanfattning av ärendet 

I Saxån-Braåns vattenråd pågår ett mycket aktivt åtgärdsarbete med sju projekt 
som genomförs endast under 2021, och ytterligare 25 projekt ligger i 
planeringsfas. Detta arbete har möjliggjorts av vattenrådets åtgärdssamordnare 
som finansierats genom ett statligt LEVA-bidrag från Havs- och 
vattenmyndigheten. Vid årsskiftet 2021/2022 tar LEVA-projektet slut och 
därmed försvinner finansieringen. För att kunna fortsätta det arbete som 
påbörjats och bedrivits med stort genomslag och hög utdelning krävs en 
långsiktighet. För att åstadkomma det behövs en stabil grundfinansiering som, 
när det är möjligt, kan växlas upp med statliga medel.  

Vattenrådets styrelse förslår att kommunernas finansiering av vattenrådets 
verksamhet höjs med 50 000 kronor som ska användas till en tjänst som 
åtgärdssamordnare. Dessa medel utgör i sig själv en möjlighet till en permanent 
deltidsanställning för en åtgärdssamordnare men ambitionen är att växla upp 
dessa kommunala medel med statligt stöd för att få till en åtgärdssamordnare 
som arbetar på heltid. Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i vattenrådets 
styrelses förslag och betonar vikten av att det arbete som påbörjats får pågå så 
länge som samarbetsavtalet mellan kommunerna sträcker sig. Samarbets-
avtalet sträcker sig fram till 2027 med möjlighet till förlängning.  

Det noteras att anslaget avser tiden fr o m 2022-01-01. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-06-16, § 125, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Finansiering av tjänst för 
åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd med 50 000 kronor per år 
tillstyrks under förutsättning att även övriga kommuner bidrar till finansieringen. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 201, följande beslut: 1) Ärendet 
bordläggs. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 229, följande beslut: 1) Ärendet skjuts 
till nästkommande sammanträde. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av miljöstrateg Balthazar Mandahl 
Forsberg. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 229 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 201 
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Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-16, § 125 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Protokoll styrelsen Saxån-Braåns vattenråd 2021-05-06 

Samarbetsavtal för Saxån-Braåns vattenråd  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Finansiering 
av tjänst för åtgärdssamordning i Saxån-Braåns vattenråd med 50 000 kronor 
per år tillstyrks under förutsättning att även övriga kommuner bidrar till 
finansieringen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Saxån-Braåns vattenråd 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, AAN, EVLT, MSDG, BRFG, SARA) 
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Dnr KS 371-2021, SBN 732-2021 

§ 258 Avgifter för tillstånd för trafikanordningsplaner 
(TA-planer) i Svalövs kommun  

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Förslag till avgift för tillstånd för trafikanordningsplaner i Svalövs 
kommun antas och börjar gälla 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2019 har Svalövs kommun arbetat efter de beslutade 
grävningsbestämmelserna med dess bilagor. Arbetet har fortlöpt med gott 
resultat överlag, dock har några mindre noteringar gjorts på förbättringar i 
underlagen.  

En brist som har uppdagats i hanteringen är att i vissa fall behöver inte en 
entreprenör gräva i marken men behöver ta gata, GCM-bana eller annan 
trafikerad mark i anspråk. När detta görs så skall en TA-plan upprättas och 
tillstånd inhämtas från kommunen. Detta är bitvis ett tidskrävande arbete som i 
dagsläget inte regleras med någon avgift.  

För att få utföra arbeten i kommunen och leda om trafik, ändra trafikskyltning 
eller på annat sätt påverka trafiken så behöver sökanden inkomma med en s k 
TA-plan, trafikanordningsplan, som beskriver hur arbetsområdet ska skärmas 
av samt hur trafiken skall omledas.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2021-09-28, § 189, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till avgift för tillstånd 
för trafikanordningsplaner i Svalövs kommun antas och börjar gälla 2022-01-01. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av samhällsbyggnadschef Mats 
Dahlberg. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-28, § 189 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-22 
Förslag till avgifter för TA-planer, daterat 2021-07-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till 
avgift för tillstånd för trafikanordningsplaner i Svalövs kommun antas och börjar 
gälla 2022-01-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Petterssons yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA) 
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Dnr 313-201, SN 84-2021 

§ 259 Remiss, Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och 
förvaltningslagen 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Ds 2021:24 
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen. Remissyttrande ska vara 
Arbetsmarknadsdepartementet tillhanda sedan 2021-10-15. 

I promemorian föreslås att förvaltningslagen (2017:900) ska tillämpas för 
handläggningen hos en arbetslöshetskassa av ärenden enligt lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring och för överklagande av arbetslöshetskassans 
beslut i sådana ärenden. Om lagen om arbetslöshetsförsäkring, eller en annan 
lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en 
förvaltningsmyndighet, innehåller någon bestämmelse som avviker från 
förvaltningslagen ska dock den bestämmelsen tillämpas. Författningsförslaget i 
promemorian innehåller ändringar i den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring 
som föreslås i SOU 2020:37. 

Socialnämnden föreslog 2021-09-30, § 119, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf utvecklingschef Hanna 
Åstrand. 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll 2021-09-30, § 119 
Ds 2021:24 Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönsson (KD): 1) Föreliggande yttrande antas som kommunstyrelsens 
eget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Arbetsmarknadsdepartementet (inkl yttrande) 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (CCAN, HAAD, SAMA) 
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Dnr 358-2017 

§ 260 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda 2019-2022 (arvode) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidium. 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda har varit uppe för 
diskussion vid ett antal partiöverläggningar under 2020 och 2021. De 
synpunkter som framkommit vid partiöverläggningar har tagits i beaktande och 
ersättningsbestämmelserna föreslås nu revideras.  

Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.    

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde. 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2021-09-15, § 21 
Förslag till reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda, daterade 2021-08-30 
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, antagna 2018-
10-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidium. 

Marie Irbladh (C): Bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
Tilläggsyrkande: § 5 Även gruppledarträffar ska föranleda förlorad 
arbetsförtjänst. § 6 Förlorad arbetsförtjänst ska utgå fram till kl 18 vid nämnds- 
och styrelsemöten. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef  
Enhetschef kansli  
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Dnr KS 146-2021 

§ 261 Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslut 
 

1. Punkten 3.3) Beslut om inriktning av årlig löneöversyn samt särskild 
lönesatsning, utgår från kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nu gällande delegationsordning har kommunstyrelsens personalutskott 
mandat att besluta om inriktning av årlig löneöversyn samt särskild 
lönesatsning. Med anledning av att löneöversynen har en stor ekonomisk 
påverkan för hela förvaltningen föreslås att punkten 3.3) Beslut om inriktning av 
årlig löneöversyn samt särskild lönesatsning, utgår från delegationsordningen.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 89, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: Punkten 3.3) Beslut om inriktning av årlig löneöversyn samt särskild 
lönesatsning, utgår från kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 89 
Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2021-05-17, § 121 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Punkten 3.3) Beslut om inriktning av årlig löneöversyn 
samt särskild lönesatsning, utgår från kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, LAMN, CHM) 
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Dnr KS 717-2013 

§ 262 Säkerhetsprövning av personal 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Föreliggande förteckning fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckningen över vilka förtroendevalda respektive anställda som skall 
säkerhetsprövas enligt Säkerhetsskyddslagen har förändrats över tid. För att ha 
en samlad bild av de beslut som fattats, har en förteckning tagits fram som 
kommunstyrelsen föreslås fastställa. Vissa revideringar av tidigare beslut har 
gjorts. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 85, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Föreliggande förteckning fastställs. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 85 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-08 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut, daterat 2020-09-07 
Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut, daterat 2020-08-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18, § 143 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 104 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-30, § 73 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 189 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-16, § 155 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 118 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Föreliggande förteckning fastställs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH) 
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Dnr KS 717-2013 

§ 263 Förordnande av ställföreträdande 
säkerhetsskyddschef 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 261, utses 
beredskapssamordnare Sebastian Lamberth som ställföreträdande 
säkerhetsskyddschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget som säkerhetsskyddschef regleras i Säkerhetsskyddsförordningen 
(2018:658) 2 kap 2 § där det framgår att myndigheter ska ha en 
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. 
Säkerhetsskyddet avser rikets säkerhet och omfattar informationssäkerhet, 
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 86, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 261, utses 
beredskapssamordnare Sebastian Lamberth som ställföreträdande 
säkerhetsskyddschef. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av administrativ chef Michael 
Andersson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 86 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-13 
Delegationsbeslut, daterat 2021-08-24 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 261 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 196 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 108 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 21 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 
261, utses beredskapssamordnare Sebastian Lamberth som ställföreträdande 
säkerhetsskyddschef. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH) 
Landskrona stad (Eva Lövbom och Ola Spjuth) 
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Dnr KS 89-2018 

§ 264 Revidering av upphandlings- och inköpspolicy 
samt riktlinjer 

Kommunstyrelsen förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy antas. 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande 
riktlinjer för Inköps- och upphandlingspolicyn. 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Inköp och upphandling är strategiskt viktiga områden för Svalövs kommun. 
Syftet med policyn är att säkerställa att inköp och upphandling utförs 
affärsmässigt, i enlighetmed gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt 
att de utförs med en för kommunen god och långsiktig hållbar total ekonomi. 
Svalövs kommun med bolag ska ha en effektiv, rationell och väl fungerande 
inköpsverksamhet, baserat på en helhetssyn för kommunen. Denna policy, med 
tillhörandetillämpningsanvisningar, innehåller de huvudprinciper som ska gälla 
för allupphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom 
Svalövs kommun och ge en vägledning i hur förtroendevalda och anställda ska 
agera när det gäller inköp och upphandling. 

Arbetsutskottet fattade 2021-09-21, § 83, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras ta fram förslag till Riktlinjer för Direktupphandling. 

Arbetsutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, 
antas föreliggande riktlinjer för Inköps- och upphandlingspolicyn. 

Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) 
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer 
för Inköps- och upphandlingspolicyn. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av upphandlingssamordnare Birgitta 
Petrusson. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 83 
Förslag till riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2021-09-15 
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy, daterad 2021-09-15 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-24, § 32 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönssons (KD), Angelie Fröjds (M) och Marie Irbladhs (C) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande förslag till inköps- och 
upphandlingspolicy antas. 

Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M) och Marie Irbladh (C): 1) Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer för 
Inköps- och upphandlingspolicyn. 

Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): Tilläggsyrkande: Vid 
upphandlingar, där nämnder och styrelser ska besluta, ska även beslut om 
kriterier för upphandlingarna tas av nämnder och styrelser. I riktlinjerna ska det 
framgå att delade upphandlingar ska användas när så är möjligt.   

Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Avslag på Marie Irbladhs m fl 
tilläggsyrkanden. 

I ärendet yttrade sig vidare Èmilie Lundgren (S). 

Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs m fl tilläggsyrkanden, och 
finner att kommunstyrelsen avslår dem. 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Upphandlingssamordnare 
Kommunförvaltningen (LELE, LAMN) 
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Dnr KS 357-2021 

§ 265 Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen sammanträder 2022 (kl. 13.30) följande dagar: 17 
januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 7 juni, 15 augusti, 12 
september, 10 oktober, 14 november och 5 december. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige sammanträder 2022 (kl. 18.30) följande dagar: 31 
januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 
september, 17 oktober (val), 31 oktober, 28 november och 19 
december. 

2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens 
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och 
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning 
som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats.  

3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att 
sammanträdena är offentliga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2022. 

Personalutskottet kommer att fatta beslut om sina sammaträdesdatum inom 
kort. 

l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att 
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i 
fullmäktiges arbetsordning.   

Arbetsutskottet fattade 2021-09-21, § 92, följande beslut: 1) Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträder 2022 (kl. 13.30) följande dagar: 25 januari, 22 
februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 26 juli, 23 augusti, 20 september, 25 
oktober, 15 november och 20 december. 

Vidare föreslog utskottet kommunstyrelsen fatta följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen sammanträder 2022 (kl. 13.30) följande dagar: 17 januari, 14 
februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 7 juni, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 
14 november och 5 december. 

Slutligen föreslog arbetsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
fatta följande beslut: 1) Kommunfullmäktige sammanträder 2022 (kl. 18.30) 
följande dagar: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 
augusti, 26 september, 17 oktober (val), 26 oktober, 28 november och 19 
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december. 2)  Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens 
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och 
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som 
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 3) l annonsen om 
fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är offentliga. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 92 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Kommunstyrelsen sammanträder 2022 (kl. 13.30) följande 
dagar: 17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 7 juni, 15 augusti, 12 
september, 10 oktober, 14 november och 5 december. 

Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Kommunfullmäktige sammanträder 2022 (kl. 18.30) följande dagar: 31 januari, 
28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 17 
oktober (val), 31 oktober, 28 november och 19 december. 2) Sammanträden 
ska kungöras dels genom anslag på kommunens anslagstavla, dels genom 
personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och underrättelse till ersättare, samt 
genom annonsering i den lokaltidning som kommunen har avtal med och på 
kommunens webbplats. 3) l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska 
anges att sammanträdena är offentliga. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 80-2021 

§ 266 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

1. Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad den 21 
september 2021, godkänns.  

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 2021-09-21, innehåller fullmäktigeuppdrag givna 
under perioden 2016-01-01 till och med 2021-09-01. 

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 90, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av ej verkställda 
fullmäktigeuppdrag, daterad den 21 september 2021, godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 90 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15 
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-09-21 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68 
Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av ej 
verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad den 21 september 2021, godkänns. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Bildningsnämnden 
Svalövs Kommunhus AB 
Svalövs Energi AB 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, CCAN, HSDT, SARA, SAMA, RNWF) 
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Dnr KS 81-2021 

§ 267 Anmälan av ej besvarade motioner 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner per 
den 15 september 2021, godkänns.  

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 15 september 2021. 

Den 15 september 2021 finns totalt 37 obesvarade motioner, 12 av dessa har 
varit under beredning i över ett år. Av dessa 12 har 3 behandlats av ansvarig 
remissinstans.  

Arbetsutskottet föreslog 2021-09-21, § 91, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Redovisning av sammanställning 
avseende ej besvarade motioner per den 15 september 2021, godkänns. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-21, § 91 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15 
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2021-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Redovisning av 
sammanställning avseende ej besvarade motioner per den 15 september 2021, 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, HSDT, SARA, RNWF) 
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Dnr KS 365-2021 

§ 268 Initiativärende, angående utvärdering av 
näringslivsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Initiativärendet avslås. 

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ida Andersson (C) och Marie Irbladh (C) inkom 2021-09-13 med ett 
initiativärende rörande utvärdering av näringslivsenheten.  

I initiativärendet yrkar dem på följande:  

 att en utvärdering av dagens organisation görs. 

 att en önskvärd framtida organisation planläggs, vilken kompetens som 
behövs, samt vilken typ av inriktning och mål som ska finnas för 
organisationen. 

 att alla politiska partier blir tidig remissinstans eller på annat vis 
involveras i arbetet. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 238, följande beslut: 1) Initiativärendet 
behandlas på nästkommande på sammanträde. 

Nu föreligger förslag till svar på initiativärendet från kommunstyrelsens 
ordförande Teddy Nilsson (SD), daterat 2021-09-21. 

Beslutsunderlag 

Svar från kommunstyrelsens ordförande, daterat 2021-09-21 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 238 
Initiativärende, inkom 2021-09-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) 
Initiativärendet avslås. 

Marie Irbladh (C): 1) Initiativärendet bifalls 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl och Marie Irbladhs yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen antar Angelie Fröjds m fl yrkande. 
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Protokollet ska skickas till: 
Ida Andersson (C) 
Marie Irbladh (C) 
 
Ajournering 15.00 – 15.10 
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Dnr 385-2021 

§ 269 Svalövs kommuns webbplats 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Informationen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom kort lanseras en ny webbplats för Svalövs kommun, vilken förhandsvisas 
vid sammanträdet av IT- och digitaliseringschef Michael Wide. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1) Informationen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (HAAD, DLHN, MLWE) 
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Dnr KS 318-2021, SKHAB 32-2021, SSLAB 16-2021, SBN 643-2021 

§ 270 Övertag av Röstångabadet – Svalövs 
Samhällslokaler AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Röstånga friluftsbad (Svalöv Röstånga 2:40) överlåts genom försäljning 
till Svalövs Samhällslokaler AB för en köpeskilling motsvarande hos 
Svalövs kommun bokfört värde överlåtelsedagen (prel. 2 211 428 kr per 
2021-10-31). 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av fattade beslut, föreslås Svalövs kommun överlåta fastigheten 
till Svalövs Samhällslokaler AB. 

Det nybildade Svalövs Samhällslokaler AB har till föremål för sin verksamhet att 
äga och förvalta fastigheter och lokaler, och därmed sammanhängande 
verksamhet i Svalövs kommun. Syftet med bolaget är således att säkerställa att 
kommunens verksamheter skall ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva 
lokaler för sina verksamheter. 

Detta uppnås genom att bolaget äger, bygger, vårdar, förvärvar, avyttrar och 
förvaltar fastigheter och lokaler. Över tid kommer de lokaler som idag förvaltas 
av Svalövs kommun samt AB SvalövsLokaler, med något enstaka undantag, 
flyttas över till Svalövs Samhällslokaler AB. 

Med anledning av den situation som uppkommit kring Röstångabadet finns det 
skäl att flytta över förvaltningen av badet och tillhörande avtal till Svalövs 
Samhällslokaler AB redan nu. Det är sannolikt en fördel om för samtliga parter 
om den fortsatta processen kan hållas samman av en aktör. 

Arbetsutskottet fattade 2021-08-24, § 78, följande beslut: 1) Förslaget om 
Svalövs Samhällslokaler ABs övertag av kommunens avtal rörande 
Röstångabadet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, Svalövs 
Kommunhus AB och Svalövs Samhällslokaler AB. 2) Yttrande ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 september. 3) Ärendet justeras 
omedelbart. 

Svalövs Samhällslokaler AB fattade 2021-08-25, § 40, följande beslut: Svalövs 
Samhällslokaler AB ställer sig positiva till ett övertag av Röstångabadet och 
antar yttrandet, daterat den 25 augusti 2021, som sitt eget och översänder till 
kommunstyrelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2021-08-25, § 170, följande beslut: 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiva till ett övertag av 
Röstångabadet för Svalövs Samhällslokaler AB och antar yttrandet, daterat den 
25 augusti 2021, som sitt eget och översänder till kommunstyrelsen.  

Svalövs Kommunhus AB fattade 2021-09-06, § 84, följande beslut: Svalövs 
Kommunhus ställer sig positiva till ett övertag av Röstångabadet för Svalövs 
Samhällslokaler AB. Moderbolaget anser att ett övertag ligger i linje med 
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beslutad bolagsordning för bolaget. Ett övertag görs med fördel innan 
projektstart av Röstångabadet. 

Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 228, följande beslut: Utifrån inkomna 
remissvar beslutar kommunstyrelsen att bereda möjligheten att överföra 
Röstångabadet till Svalövs Samhällslokaler AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterat 2021-09-27 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 228 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25, § 170 
Svalövs Samhällslokaler AB:s protokoll 2021-08-25, § 40 
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-24, § 78 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-18 
Bolagsordning för Svalövs Samhällslokaler AB, antagen kommunfullmäktige 
2020-09-28, § 182 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2020-
10-26, § 200 
Statusbedömning Röstånga Friluftsbad, april 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Aase Jönssons (KD), Stefan Petterssons (M) och Wioletta Kopanska Larssons 
(SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Röstånga friluftsbad (Svalöv 
Röstånga 2:40) överlåts genom försäljning till Svalövs Samhällslokaler AB för 
en köpeskilling motsvarande hos Svalövs kommun bokfört värde 
överlåtelsedagen (prel. 2 211 428 kr per 2021-10-31). 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Samhällslokaler AB 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, JEBM, EVLT, AAN, SARA) 
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Dnr KS 414-2020 

§ 271 Delegationsbeslut för redovisning i 
kommunstyrelsen år 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut 
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden 
2021-09-01 – 09-26 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-
10-11 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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