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Utses att justera Jan Zielinski 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2018-09-26, kl 13.00  

Justerade 
paragrafer §§ 103 - 112 

Sekreterare   

 Sara Månsson   

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2018-09-24 

Anslaget under tiden 2018-09-28 – 2018-10-19 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 
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 Dnr 55-2018 

§ 104 Ny ersättningsmodell för färdtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och 23 av Skånes 33 
kommuner har, genom särskilt avtal, överlåtit ansvaret att utforma färdtjänsten i 
kommunen till myndigheten. Den överlåtna verksamheten finansieras genom att 
kommunen utger ett bidrag till Region Skåne. Avtalet om överlåtelse utgick från 
att samtliga kommuner i Skåne skulle överlåta sina uppgifter senast 2014-12-31 
och att det därefter skulle finnas förutsättningar för Region Skåne, att med egna 
medel, finansiera övertagen verksamhet. 

Då förutsättningarna inte var uppfyllda tecknade parterna en överenskommelse 
om fortsatt finansiering från 1 januari 2015. Även denna överenskommelse 
utgick från respektive kommuns kostnad vid överlåtelsetillfället och för att 
säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt kom parterna överens 
om att såväl modell som nivåer skulle ses över senast inför den 1 januari 2018.  

Trots idogt arbete nådde parterna inte ända fram. För att lösa finansieringen för 
2018 tecknades en tillfällig överenskommelse som i princip innebar en 
prolongering av befintlig lösning där det sammanlagda bidraget från 
kommunerna räknades upp med index men i övrigt lämnades oförändrat.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Informationen 
noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 126-2018 

§ 105 Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 
augusti 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag för beslut i 
kommunstyrelsen  
 

1. Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2018 godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut för kommunstyrelsens 
verksamhet per den sista augusti 2018. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut för kommunstyrelsen per den 31 augusti, daterad 2018-09-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Delårsbokslut för 
kommunstyrelsen per den 31 augusti 2018 godkänns 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 126-2018 

§ 106 Delårsbokslut för Svalövs kommun per den 31 
augusti 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delårsbokslut för Svalövs kommun per 
den 31 augusti 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Informationen 
noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 236-2018 

§ 107 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser per 30 juni 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida 
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med 
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga 
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Informationen 
noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
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Dnr 717-2013 

§ 108 Utseende av säkerhetsskyddschef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2014-02-10, § 21, utses 
beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling, 
kommunledningskontoret, som säkerhetsskyddschef med administrativ 
chef Michael Andersson, kommunledningskontoret, som 
ställföreträdande säkerhetsskyddschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget som säkerhetsskyddschef regleras i Säkerhetsskyddsförordningen 
(1996:633) 6 § där det framgår att myndigheter ska ha en säkerhetsskyddschef 
som utövar kontroll över säkerhetsskyddet.  

Säkerhetsskyddet avser rikets säkerhet och omfattar informationssäkerhet, 
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning.  

Ansvaret för kommunens säkerhetsskydd har tidigare legat på räddningschef 
Eva Lövbom. Men då Svalövs kommun inrättat tjänsten som beredskaps- och 
säkerhetssamordnare, föreslås att ansvaret för säkerhetsskyddet flyttas till 
denne.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-03 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10, § 21 
Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Olof Röstin (M), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L) och 
Teddy Nilsson (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Med ändring av 
kommunstyrelsens beslut 2014-02-10, § 21, utses beredskaps- och 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling, kommunledningskontoret, som 
säkerhetsskyddschef med administrativ chef Michael Andersson, 
kommunledningskontoret, som ställföreträdande säkerhetsskyddschef. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp sitt med fleras förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Säkerhetspolisen 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG, MAN, EOL) 
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Dnr 253-2018 

§ 109  Utrustningsersättning förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 

1. En utrustningsersättning införs för samtliga ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt de nämnder och styrelser i 
övrigt som använder elektronisk hantering av kallelser och handlingar. 

2. Ersättningen utgår med 500 kr till var och en som vid årets början 
innehar uppdrag enligt ovan, oberoende av om den förtroendevalde 
innehar ett eller flera uppdrag. 

3. Ersättningen utvärderas av kommunfullmäktiges presidium i slutet av 
mandatperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med införande av elektronisk hantering av kallelser och handlingar i 
ytterligare politiska organ i samband med den nya mandatperioden, föreslås att 
en utrustningsersättning införs, avsett att täcka del av finansiering för den 
förtroendevaldes utrustning i form av surfplatta eller bärbar dator. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-08-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: 1. En utrustningsersättning införs för samtliga ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt de nämnder och 
styrelser i övrigt som använder elektronisk hantering av kallelser och 
handlingar. 2. Ersättningen utgår med 500 kr till var och en som vid årets början 
innehar uppdrag enligt ovan, oberoende av om den förtroendevalde innehar ett 
eller flera uppdrag. 3. Ersättningen utvärderas av kommunfullmäktiges 
presidium i slutet av mandatperioden. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 43-2018 

§ 110 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), 
Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Informationen noteras.  

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 väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige får då 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.” 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-09-18 
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2018-09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda organ 
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Dnr 237-2018 

§ 111 Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen  

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2019. 

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.   

I det fall beslut fattas om att personalutskottet ska bestå under nästa 
mandatperiod, kan utskottet självt fatta beslut om sammanträdestider. 

Beslutsunderlag 

- 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, H) 
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Dnr - 

§ 112 Kommunikationsplan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras presentera förslag till kommunikationsplan under 
vintern 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen uppdras att presentera förslag till kommunikationsplan under 
vintern 2018. Kommunikationsplanens syfte är att skapa rutiner för invigningar 
m.m. och ska bland annat innehålla riktlinjer avseende genomförande, 
inbjudningar och ansvarsfördelning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande, daterad 
2018-09-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinskis (S) förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut: Förvaltningen uppdras presentera förslag till 
kommunikationsplan under vintern 2018. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp sitt med fleras förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutar enligt detta. 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 113 Information 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Arbetslöshet och sysselsättning (Dnr 50-2018) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 


