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Dnr 437-2016

§2

Granskning av intern styrning och kontroll 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av den interna styrningen och
kontrollen i Svalövs kommun. Syftet är att bedöma om kommunstyrelsens och
nämndernas interna styrnig och kontroll av respektive verksamhet är tillräcklig.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. Sammanfattningsvis menar
förvaltningen att rapporten är en bra genomlysning av verkligheten och ger
viktig feedback på upplägget och strukturen för den interna kontrollen och
styrningen.
Ekonomichef Jan Bengtsson informerar på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens svar på revisionens granskning av intern styrning och kontroll,
daterat 2017-01-09
Revisionens granskning av intern styrning och kontroll, daterad 2016-12-15
Plan för internkontroll 2016

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Föreliggande förslag
till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 358-2016

§3

Landskrona kommuns bildande av bolagskoncern
och dess effekter på LSR

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun och Landskrona kommun äger gemensamt bolaget LSR
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, i vilket kommunerna bedriver
verksamhet avseende insamling, transport och behandling av avfall samt
därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs till 25 % av Svalövs kommun och till
75 % av Landskrona kommun, varvid ägarandelarna avser såväl röster som
kapital.
Det finns ett aktieägaravtal mellan de 2 ägarna, som reglerar ägarnas
gemensamma ägande och förvaltning av LSR, ingånget den 26 maj 2003.
Kommunfullmäktige i Landskrona kommun har beslutat i november 2016, att
lägga samtliga sina bolag, inklusive delägda LSR, i en koncern under ett
nybildat moderbolag. Detta är avsett att ske genom att Landskrona kommun
överlåter sina aktier i LSR till det nybildade koncernmoderbolaget. För denna
överlåtelse behöver Landskrona kommun skriftligt medgivande från Svalövs
kommun.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-11-29
Rapport från Advokatbyrån Hellström, daterad 2016-09-28
Minnesanteckningar från möte med Landskrona angående bildande av
koncernbolag, daterad 2016-09-15
Handling ”Godkännande och avstående” för underskrift av Svalövs kommun,
daterad 2016-09-12
Skrivelse från Stadsledningskontoret Landskrona, daterad 2016-09-12
Bolagsordning för Landskrona-Svalövs Renhållnings AB, daterad 2010-03-09
Aktieägaravtal mellan Landskrona och Svalövs kommuner avseende LSR,
daterat 2003-05-26.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Fredrik Jönsson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Ärendet lämnas över till kommunstyrelsen utan förslag
till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, JBN)
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 861-2013

§4

Svalövs ambassadörer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras att se över policyn för utseendet av årets
ambassadörer.

Sammanfattning av ärendet
I Svalövs kommun finns en lång tradition av att genomföra en företagsmässa
vartannat år. Mässan har varit uppskattad av både företag och invånare. Den
förra mässan ägde rum 2015 och hade 86 utställare och besöktes av drygt
3 500 besökare.
2017 ska Svalövsmässan genomföras den 30 september och 1 oktober i
Heleneborgshallen.
På Svalövsmässan delas utmärkelsen årets ambassadörer ut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut 2014-01-20, § 3 om hur
framtagningen av kandidater ska ske och att kommunstyrelsens arbetsutskott
fattar beslut om vilka kandidater som ska utses. Inför arbetet med att ta fram
kandidater till årets ambassadörer bör kriterierna ses över och uppdateras.
Näringslivs- och turismchef Katarina Borgstrand informerar på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-23
Protokoll ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-01-20, § 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Kommunförvaltningen uppdras att se över policyn för
utseendet av årets ambassadörer.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 30-2017

§5

Röstånga turistbyrå

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras att undersöka hur lokalerna för
Röstånga turistbyrå kan utvecklas.

Sammanfattning av ärendet
Röstånga turistbyrå ligger i anslutning till Söderåsens nationalparks södra
entré. Lokalen byggdes i samband med att Söderåsens nationalpark skapades
och delfinansierades av Naturvårdsverket. Turistbyrån är öppen mellan påsk
och mitten av oktober varje år. Vår och höst är öppettiderna fredag, lördag och
söndag samt under sommarmånaderna juni, juli, augusti och halva september
har turistbyrån öppet dagligen. Under övriga delen av året står lokalen tom.
Näringslivs och turismenheten får frågor från företag och föreningar som vill ha
verksamhet i lokalerna där turistbyrån finns. Hittills har endast föreningar vid
begränsat antal tillfällen fått ha möten och sammankomster i lokalen. Eftersom
företag och föreningar har ett intresse av att fylla lokalen med mer aktiviteter
och eftersom näringslivs och turismenheten inte har planer på att ändra
öppethållandet för turistbyrån bör intresset för lokalen undersökas för att ta fram
ett förslag på hur lokalen kan användas och utvecklas.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Torbjörn Ekelund (L)
och Teddy Nilsson (SD): Kommunförvaltningen uppdras att undersöka hur
lokalerna för Röstånga turistbyrå kan utvecklas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KABD)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 432-2016

§6

Kö till särskilt boende och ett ökat behov av
platser på korttidsenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Korttidsenheten på Ängslyckan i Teckomatorp är till för den som är äldre och
bor kvar hemma. Med korttidsvård/boende avses tillfälligt boende i särskilda
boendeformer förenat med behandling, rehabilitering och omvårdnad för bl.a.
avlösning, växelvård och eftervård.
Under november månad 2016 har korttidsenheten varit fullbelagd. Av de 16
personer som vistas på enheten, väntar totalt 6 personer på plats på ett särskilt
boende (varav 2 på särskilt boende med demensinriktning). Förvaltningen har
idag kännedom om fler personer som kommer att vara i behov av korttidsplats
efter vistelse på sjukhus. Den 30 november 2016 står totalt 18 personer i kö till
ett särskilt boende. Av dessa söker 11 personer ett särskilt boende allmän
inriktning och 7 personer särskilt boende med demensinriktning.
Vård och omsorgsnämnden fattade, 2016-12-19, § 84, beslutet:
1. Om situationen ytterligare förvärras öppnar vård- och omsorg upp
ytterligare korttidsplatser på Ängslyckan med 6 rum och totalt 8 platser.
De personer som väntar på särskilt boende flyttas dit i avvaktan på
erbjudande om plats på särskilt boende. Den nya enheten bemannas
upp med ca 10 åa, varav 8 åa dag och 1,92 åa natt.
2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att planera
för ett utökat antal platser särskilt boende.

Beslutsunderlag
Protokoll ifrån vård och omsorgsnämnden, 2016-12-19, § 84
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-12-19

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Fredrik Jönsson (C):
Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (CAKK, SEPN, PLED, SAMA)

__
Ajournerning 14.20 - 14.35
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Dnr 433-2016

§7

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ansökan avstyrks.

Sammanfattning av ärendet
En kamera monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. För
att fotografera på en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Svalövs kommun har givits tillfälle att yttra sig över ansökan om tillstånd för
kameraövervakning gällande fotografering av översiktsbilder. Företaget ansöker
om tillstånd för kameraövervakning i samtliga län.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning, daterad 2016-1219

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund
(L): Ansökan avstyrks.
Fredrik Jönsson (C): Ansökan tillstyrks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m fl förslag till beslut och finner att utskottet
beslutar enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att
utskottet avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 11-2017

§8

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ansökan avstyrks.

Sammanfattning av ärendet
En kamera monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. För
att fotografera på en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Svalövs kommun har givits tillfälle att yttra sig över ansökan om tillstånd för
kameraövervakning gällande ett företag vars verksamhet är inriktad på
producering av reklamfilm. Företaget ansöker om tillstånd för
kameraövervakning i samtliga län.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning, daterad 2017-0109

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Teddy Nilsson (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Ansökan
avstyrks.
Fredrik Jönsson (C): Ansökan tillstyrks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m fl förslag till beslut och finner att utskottet
beslutar enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att
utskottet avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Uppsala län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 29-2017

§9

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Företaget ans öker om tillstånd för kameraöver vakni ng i samtliga l än.
Företaget ans öker om tillstånd för kameraöver vakni ng i samtliga l än.

1. Ansökan avstyrks.

Sammanfattning av ärendet
En kamera monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. För
att fotografera på en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Svalövs kommun har givits tillfälle att yttra sig över ansökan om tillstånd för
kameraövervakning gällande fotografering av fastigheter på uppdrag av
mäklare med hjälp av drönare. Företaget ansöker om tillstånd för
kameraövervakning i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning, daterad 2017-0120

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S), Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L): Ansökan
avstyrks.
Fredrik Jönsson (C): Ansökan tillstyrks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget m fl förslag till beslut och finner att utskottet
beslutar enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att
utskottet avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 31-2017

§ 10 Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ansökan avstyrks.

Sammanfattning av ärendet
En kamera monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. För
att fotografera på en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Svalövs kommun har givits tillfälle att yttra sig över ansökan om tillstånd för
kameraövervakning gällande fotografering av fastigheter m.m på uppdrag av
exempelvis mäklare eller fastighetsbolag. Företaget ansöker om tillstånd för
kameraövervakning i samtliga län.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning, daterad 2017-0123

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ansökan avstyrks.
Fredrik Jönsson (C): Ansökan tillstyrks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp sitt eget förslag till beslut och finner att utskottet beslutar
enligt detta.
Ordförande tar sedan upp Fredrik Jönssons förslag till beslut och finner att
utskottet avslår det.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholms län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 22-2017

§ 11 Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ansökan tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet
En kamera monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. För
att fotografera på en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Svalövs kommun har givits tillfälle att yttra sig över ansökan om tillstånd för
kameraövervakning gällande polisens dokumentering av utbildningstillfällen.
Polisen ansöker om tillstånd för kameraövervakning i samtliga län.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning, daterad 2017-0117

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M)
och Birgitta Jönsson (S): Ansökan tillstyrks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholms län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 35-2017

§ 12 Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ansökan tillstyrks.

Sammanfattning av ärendet
En kamera monterad på en drönare omfattas av kameraövervakningslagen. För
att fotografera på en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från
länsstyrelsen.
Svalövs kommun har givits tillfälle att yttra sig över ansökan om tillstånd för
kameraövervakning gällande flygfotografering av lodbilder avseende
mätning/kartrering. Företaget ansöker om tillstånd för kameraövervakning i
samtliga län.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning, daterad 2017-0126

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L) och Teddy Nilsson (SD): Ansökan
tillstyrks.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Länsstyrelsens i Stockholms län

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 434-2016

§ 13 Kameraövervakning med drönare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrels ens del egerings ordning kompletteras med en punkt 3 b) i kapitel 2) Admi nistr ati va är enden: Kommunstyrels ens ordför ande bemyndigas yttra sig gällande ans ökni ngar om kamer aöver vakning med hj älp av dr önare.
I de ansökni ngar där det i nte fr amgår att kameraöver vakni ng med hjäl p a v drönar e öns kas bedri vas i Sval övs kommun, föreslås kommunen i si tt yttrande meddel a ber örd l änsstyr else att Svalövs kommun föresl år avsl ag på ans ökan om kamer aöver vakni ng med drönare.

Sammanfattning av ärendet
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom från den 21 oktober 2016 bedömt att
kamera fäst vid drönare är att anse som övervakningskamera och därmed
också tillståndspliktig.
Det är landets länsstyrelser som prövar ansökningar om tillstånd till
kameraövervakning. De kommuner som är berörda av ansökan ges möjlighet
att yttra sig.
I och med att kameraövervakning bedriven med drönare inte har en geografisk
avgränsning, inkommer generella ansökningar om att få bedriva
kameraövervakning i hela Sverige, vilket ger samtliga kommuner möjlighet att
yttra sig.
För att underlätta hanteringen av yttranden till länsstyrelsen gällande
ansökningar om att bedriva kameraövervakning med drönare föreslås
kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med en punkt 3 b) i kapitel
2) Administrativa ärenden: Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas yttra sig
gällande ansökningar om kameraövervakning med hjälp av drönare.
I de ansökningar där det inte framgår att kameraövervakning med drönare
önskas bedrivas i Svalövs kommun, föreslås kommunen i sitt yttrande meddela
berörd länsstyrelse att Svalövs kommun föreslår avslag på ansökan om
kameraövervakning med drönare.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2016-12-27
Högsta förvaltningsdomstolens dom, Mål nr 78-16
Datainspektionens information till länsstyrelserna, daterad 2016-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1428-2015

§ 14 Policy för säkerhet/fysiskt skydd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd för Svalövs kommun omfattar
nyproduktion av byggnader för kommunal verksamhet och antas att
gälla från den 1 mars 2017.
2. Förvaltningen uppdras utarbeta en handlingsplan för alla kommunens
verksamhetslokaler samt att arbeta in policyn för
säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i samband med
kommande års budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Team Risk har i samarbete med kommunens försäkringsmäklare, Söderberg
och Partner, inventerat samtliga verksamheter i kommunen gällande
säkerhetsstatusen. I uppdraget ingick även att utifrån objektens status föreslå
förbättringsförslag med en prioritetsgradering.
Team Risk har tagit fram ett förslag på säkerhetspolicy. Syftet med policyn
inklusive riktlinjer är organisera samt kvalitetssäkra Svalövs kommuns fysiska
skydd gällande brandlarm/sprinkler, inbrottslarm mekaniskt skydd och
passerkontrollsystem.

Beslutsunderlag
Förvaltnigens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-03
Förslag till policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns
verksamheter, daterad 2017-01-03
Protokoll ifrån kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-12-14, § 129

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönssons (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: 1) Policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd för Svalövs
kommun omfattar nyproduktion av byggnader för kommunal verksamhet och
antas att gälla från den 1 mars 2017. 2) Förvaltningen uppdras utarbeta en
handlingsplan för alla kommunens verksamhetslokaler samt att arbeta in
policyn för säkerhetssystem/fysiskt skydd i budget för prioriteringar i samband
med kommande års budgetarbete.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, EOL)
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 28-2016

§ 15 Kurser och konferenser
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens presidium erbjuds delta vid dialog kring framtida
infrastruktur satsningar i Skåne, den 12 januari 2017.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande erbjuds delta vid dialogmöte med Agenda 2030delegationen, den 20 januari 2017.
3. Kommunstyrelsens presidium erbjuds delta på kursen – Att bemöta
rättshaveristiskt beteende, den 25 januari 2017.
4. Kommunstyrelsens presidium erbjuds delta vid information av polisens
redovisning av trygghetsmätningar 2016, den 31 januari 2017.
5. Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium och
samtliga nämnders ordförande och vice ordförande erbjuds att delta på
Välfärdskonferensen 2017 den 2 och 3 februari.

Sammanfattning av ärendet
Hantering av inkomna inbjudningar till kurser och konferenser.

Beslutsunderlag
Inbjudan till dialog kring framtida infrastruktur satsningar i Skåne, daterad 201612-01
Inbjudan till kursen - Att bemöta rättshaveristiskt beteende, daterad 2017-01-02
Inbjudan till att delta vid dialogmöte med Agenda 2030-delegationen, daterad
2016-12-05
Inbjudan till polisens redovisning av trygghetsmätningar 2016, daterad 2016-1208
Förvaltningens förslagsskrivelse gällande Välfärdskonferensen, daterad 201701-02

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Kommunstyrelsens presidium erbjuds delta vid dialog
kring framtida infrastruktur satsningar i Skåne, den 12 januari 2017.
2) Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
erbjuds delta vid dialogmöte med Agenda 2030-delegationen, den 20 januari
2017. 3) Kommunstyrelsens presidium erbjuds delta på kursen – Att bemöta
rättshaveristiskt beteende, den 25 januari 2017. 4) Kommunstyrelsens
presidium erbjuds delta vid information av polisens redovisning av
trygghetsmätningar 2016, den 31 januari 2017. 5) Kommunfullmäktiges
presidium, kommunstyrelsens presidium och samtliga nämnders ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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och vice ordförande erbjuds att delta på Välfärdskonferensen 2017 den 2 och 3
februari.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET)
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens presidium
Samtliga nämnders ordförande och vice ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 109-2016

§ 16 Återrapportering av synpunkten kvartal 4 2016
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Inga synpunkter har inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott under kvartal
4, 2016.

Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2017-01-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 17 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.
2. En stående punkt "Personalpolitik" läggs till på kommande
sammanträden under ”Information”.

Sammanfattning av ärendet
a) ”Personalpolitik” som stående punkt
Det finns önskemål om att ha en stående punkt ”Personalpolitik”
framöver.
b) Medarbetarenkät (dnr 409-2016)
Redovisas vid nästa sammanträde.
c) Rekrytering av kommunchef
d) Svalövsmässan 2017 (dnr 354-2016)
Information och diskussion kring tänkt upplägg på mässan.
e) Handlingsplan för Näringsliv och turism

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgitta Jönsson (S): 1) Informationen noteras. 2) En stående punkt
"Personalpolitik" läggs till på kommande sammanträden under ”Information”.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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