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Dnr -

§ 10 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Joakim Nilsson, näringslivsansvarig informerar om att
nomineringsperioden för Årets företagare och Årets unga företagare
2021 samt Svalövs ambassadör 2022 har öppnat. (Dnr KS 112-2022,
KS 87-2022)
b) Kristina Prahl, utvecklingsstrateg informerar om möjligheten att ansöka
om utvecklingsmedel för insatser för beredskap och tillräcklig
mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn (§ 37).
(Dnr KS 38-2022)
c) Louise Linde, enhetschef kansli informerar om kommande ansökan om
medel ur Riksarkivets stipendiefond för digitalisering och
tillgängliggörande av BT Kemis arkiv. (Dnr KS 113-2022)
d) Stefan Larsson, kommunchef informerar om förfrågan från
länshövdingen om att inkomma med nomineringar till årets Eldsjäl.
Utskottet enades om att förmedla två inkomna nomineringar till
länshövdingen (Dnr KS 31-2022)
e) Kommunstyrelsens ordförande informerar om att en tidsatt
kompletteringsbudget inte kommer kunna gå att genomföras enligt
tidsplan på grund av sjukdom vid ekonomienheten. (Dnr 25-2022)

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 66-2022

§ 11 Överföring av investeringsanslag från 2021 till
2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen medges att överföra 423 000 kronor från 2021 års
investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar inom IT.
2. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 18 268 000 kronor
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.
3. Bildningsnämnden medges att överföra 801 000 kronor från 2021 års
investeringsanslag till 2022 för att slutföra etablering av nya
avdelningar.
4. Myndighetsnämnden medges att överföra 122 000 kr från 2021 års
investeringsanslag till 2022 för att slutföra digitalisering av Bo och Bygg.

Deltar ej
Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås att flyttas över från
2021 till 2022 är de som är påbörjade under 2021 men av olika skäl inte hunnit
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt. Totalt begärs att 19
614000 kronor förs över från investeringsanslaget 2021 till 2022 års anslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-13
Bilaga, datera 2022-02-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1 Kommunstyrelsen medges att överföra 423 000 kronor
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar inom IT.
2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 18 268 000 kronor från
2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra investeringar enligt bilaga 1
till tjänsteskrivelsen. 3) Bildningsnämnden medges att överföra 801 000 kronor
från 2021 års investeringsanslag till 2022 för att slutföra etablering av nya
avdelningar. 4) Myndighetsnämnden medges att överföra 122 000 kr från 2021
års investeringsanslag till 2022 för att slutföra digitalisering av Bo och Bygg.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT)
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Dnr KS 435-2021

§ 12 Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa
2022-2025
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025
beslutas.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoprogrammet är ett av Svalövs kommuns övergripande styrdokument
som går över sektors- och bolagsgränserna. Programmet riktar sig till nämnder,
styrelser och bolag för att uppnå fullmäktiges övergripande mål utifrån visionen.
Folkhälsoprogrammet konkretiserar genom en handlingsplan som innehåller
övergripande aktiviteter. Eftersom folkhälsoarbetet berör kommunens samtliga
verksamheter beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att handlingsplanen
går ut på remiss till samtliga nämnder, Kommunservice AB, Svalövs vårdcentral
samt familjecentralen Guldkornet, inför beslut vid kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2022.
Utifrån de inkomna remissvaren har handlingsplanen uppdaterats, främst
gällande synpunkter från vård- och omsorgsnämnden. Dessa rör att nämnden
med tanke på den ökade belastningen på grund av pandemin inte anser sig
kunna genomföra de aktiviteter som nämns i handlingsplanen förrän 2023.
Bildningsnämnden önskar att handlingsplanen anger riktningen för
folkhälsoarbetet snarare än specifika aktiviteter. Dock framkommer riktningen
redan i folkhälsoprogrammet. Samtidigt ska handlingsplanen vara ett levande
dokument som revideras årligen och en större revidering kommer troligen att
ske inför 2023 när den nyanställde folkhälsostrategen tillsammans med
verksamheterna har hunnit arbeta med handlingsplanen.
Ett par redaktionella synpunkter i remissvaren rör folkhälsoprogrammet och inte
handlingsplanen. Då folkhälsoprogrammet är beslutat av kommunfullmäktige
har inga ändringar gjorts i programmet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2022 med bilagan
Handlingsplan för hållbar och jämlik folkhälsa 2022-2025, daterad den 10
februari 2022
Kommunfullmäktiges protokoll § 194/2021 (210830)
Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022 – 2025
Bildningsnämndens protokoll § 5/2022 (220118)
Myndighetsnämndens protokoll § 5/2022 (220124)
Vård- och omsorgsnämndens protokoll § 7/2022 (220126)
Socialnämndens protokoll § 12/2022 (220127)
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Angelie Fröjd (M): Handlingsplan för
hållbar och jämlik folkhälsa för åren 2022-2025 beslutas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Sektorschefer
Nämndsekreterare
Kommunservice AB
Svalövs vårdcentral
Familjecentralen Guldkornet
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Dnr KS 439-2021

§ 13 Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun –
införande av ”Skottlandsmodellen”
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Förvaltningen uppdras att genomföra utveckling av lokal modell ”Tidigt
och tillsammans i Svalövs kommun” samt implementering av denna i
enlighet med tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2022.
2. Uppdraget enligt ovan ska redovisas till kommunstyrelsen vid tre
tillfällen per år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 6 december 2021 beslut om att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på hur den så kallade Skottlandsmodellen kan
tillämpas i Svalövs kommun. I denna tjänsteskrivelse beskrivs ett utkast till
modell med grund i hur andra svenska kommuner valt att tillämpa
Skottlandsmodellen. Vidare listas de aktörer och verksamheter som behöver
vara delaktiga i framtagandet och implementeringen av en slutgiltig modell.
Svalövs kommun har även blivit erbjudna ett uppdragsförslag från FINSAM
Landskrona-Svalöv Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun som ligger helt i
linje med det planerade uppdraget gällande Skottlandsmodellen. FINSAM
stöttar processen dels finansiellt och dels med kunskap och erfarenhet.
Vidare beskrivs ett antal förhållningssätt som är viktiga för det fortsatta arbetet.
Vid framtagandet av detta uppdragsförslag har förutom processledaren även
utvecklingschef, sektorschef utbildning, sektorschef individ- och familjeomsorg
samt vård och omsorg, verksamhetschef centrala elevhälsan och enhetschef
Utredning och uppföljning deltagit.
Uppdraget är en del av genomförandet av Svalövs kommuns folkhälsoprogram
och även utpekat i den handlingsplan för folkhälsa 2022-2025 som är kopplad
till programmet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10
Uppdragsförslag FINSAM: Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun
Utredning kring förutsättningarna att implementera Skottlandsmodellen i
Svalövs kommun, Nina Lanje, daterad 2021-02-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M) och Marie Irbladh (C):
1) Förvaltningen uppdras att genomföra utveckling av lokal modell ”Tidigt och
tillsammans i Svalövs kommun” samt implementering av denna i enlighet med
tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2022.
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2) Uppdraget enligt ovan ska redovisas till kommunstyrelsen vid tre tillfällen per
år.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorschefer
Utvecklingschef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (KAPL)

Justerare
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Dnr KS 264-2021

§ 14 Kompensatoriska åtgärder, renhållningsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen förordar införande av en biståndsinsats avseende
förflyttning av avfallsbehållare för de fastighetsägare som av olika
anledningar inte själv kan ställa upp behållaren på i enlighet med
Renhållningsföreskrifter för Svalövs kommun anvisad plats.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppmanas ta fram uppdaterade riktlinjer
för bistånd med förslag på ett sådant bistånd som avses i punkt 1.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-09-21, § 84, följande:
1. 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.
Fastighetsägare har i enlighet med kommunens renhållningsföreskrifter
skyldighet att bland annat förflytta sin avfallsbehållare till utsedd
hämtningsplats.
De som behöver stöd i samhället kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avfall
Sverige har tagit fram en skrivelse rörande fastighetsägares efterlevnad av
avfallsföreskrifternas krav benämnd ”Gränserna för det kommunala ansvaret för
hämtning i relation till bistånd och stöd från socialnämnden”. I denna har
organisationen gjort en utredning över de juridiska förutsättningarna, den
kommunala normgivningen samt samhällets stöd i dessa situationer.
Avfall Sverige når bland annat slutsatsen att ”fastighetsägare som behöver
hjälp för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt avfallsföreskrifterna och inte
kan få dem tillgodosedda på annat sätt får ansöka om stöd och bistånd från
socialnämnden”. Därmed finns möjlighet att införa en biståndsinsats, till
exempel inom ramen för hemtjänst, där fastighetsägare kan ansöka om hjälp
med att förflytta sina avfallsbehållare.
Inledningsvis föreslås att inriktningsbeslut samt beslut om att uppmana vårdoch omsorgsnämnden att uppdatera sina biståndsriktlinjer tas i
kommunstyrelsen. Reviderade biståndsriktlinjer kommer sedan antas i
kommunfullmäktige efter hantering i vård- och omsorgsnämnden samt
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-21, § 84
Avfall Sveriges guide ”Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av
hushållsavfall i relation till bistånd och stöd från socialnämnden”
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1)
Kommunstyrelsen förordar införande av en biståndsinsats avseende förflyttning
av avfallsbehållare för de fastighetsägare som av olika anledningar inte själv
kan ställa upp behållaren på i enlighet med Renhållningsföreskrifter för Svalövs
kommun anvisad plats. 2) Vård- och omsorgsnämnden uppmanas ta fram
uppdaterade riktlinjer för bistånd med förslag på ett sådant bistånd som avses i
punkt 1.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunchef
Sektorschefer
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare
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Dnr KS 185-2021

§ 15 Riktlinjer för styrdokument
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för styrdokument, daterad 8 februari 2021, antas att gälla från
och med 1 mars 2022.

Sammanfattning av ärendet
Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får genomslag
och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i kommunen på
ett bra sätt.
Syftet med denna riktlinje är att det ska vara tydligt vad som är ett
styrdokument, vilka styrdokument som styr vad, innehållet i ett styrdokument,
hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om
dem.
Att använda samma typer av styrdokument och gemensamma begrepp för olika
slags styrning i hela kommunen underlättar både för de som ska använda
styrdokument och för de som ska skriva styrdokument.
Förslaget har varit remitterat till samtliga nämnder för inhämtande av
synpunkter och har justerats utifrån de inkomma remissvaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08
Förslag till riktlinjer för styrdokument, daterade 2022-02-08
Socialnämnden 2021-12-16, § 150
Vård- och omsorgsnämnden 2021-12-16, § 123
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-15, § 243
Myndighetsnämnden 2021-12-13, § 137
Överförmyndaren 2021-12-10
Bildningsnämnden 2021-12-07, § 141
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-16, § 110
Förslag till riktlinje för styrdokument, daterad 2021-11-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Riktlinjer för styrdokument, daterad 8 februari 2021, antas
att gälla från och med 1 mars 2022.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
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Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Sektorchefer
Nämndsekreterare
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