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Beslutande Angelie Fröjd (M) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), vice ordf 
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Kim Hellström (SD) 
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ersättare 

Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Louise Linde, enhetschef kansli  
Cecilia M Andersson, socialchef samt tf sektorschef vård- och omsorg  
Michael Wide, IT- och digitaliseringschef, § 77 
Hanna Åstrand, enhetschef arbete, integration och välfärd § 74 
Jane Bergman, ekonomichef § 75   
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Utses att justera Angelie Fröjd (M) §§ 73 – 77, § 79 

Justeringens tid 
och plats 2021-08-26, kl. 13.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 73 – 77, § 79 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M) §§ 73 – 77, § 79   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-08-24 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 73 Beslutad ärendelista 

§ 74 Redovisning av sysselsättning och arbetslöshet ...................................... 4 
§ 75 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser 
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§ 76 Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-2030 - yttrande ............. 6 
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Dnr 6-2021 

§ 74 Redovisning av sysselsättning och arbetslöshet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Muntlig föredragning av Hanna Åstrand, enhetschef för arbetsmarknad, 
integration och välfärd.  

 
Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 317-2021 

§ 75 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser per 31 juli 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Informationen noteras.  

2. Information om att redovisning av förvaltningen av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser, från och med 1 januari 2022, kommer att ingå i 
kommunstyrelsens tertialrapporter 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 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Informationen noteras. 2) Information om att redovisning 
av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser, från och med 1 
januari 2022, kommer att ingå i kommunstyrelsens tertialrapporter noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Ekonomichef  
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Dnr 158-2021 

§ 76 Svalövs kommuns Energi- och klimatplan 2021-
2030 - yttrande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förvaltningens yttrande, daterat den 19 augusti 2021, antas som 
kommunstyrelsens arbetsutskotts eget och överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun 
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. Då kommunens gällande energistrategi löper ut 2020 ska en ny 
plan tas fram. Syftet med planen är att strukturera kommunens klimat- och 
energiarbete.  

Planen består av två delar. Del 1 innehåller övergripande målsättningar och de 
sex fokusområdena produktion och distribution av energi, transporter, 
konsumtion, fastigheter och byggnation, och kolinlagring. På samtliga områden 
finns målsättningar för den geografiska kommunen och för 
kommunorganisationen. För varje fokusområde har ett antal exempel på 
åtgärder tagits fram som beskriver hur målsättningarna ska uppnås.  

Samhällsbyggnadsnämnden har skickat förslaget till Svalövs kommuns Energi- 
och klimatplan 2021-2030 del 1 på remiss till samtliga kommunala nämnder och 
bolag. 

Kommunstyrelsen fattande 2021-08-16, § 199, följande beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas avge yttrande för 
kommunstyrelsens räkning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av Energi- och klimatplanen och 
inkommer med ett bilagt yttrande, daterat den 19 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterad 2021-08-19 
Kommunstyrelsen protokoll, daterad 2021-08-16, § 199 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll, daterad 2021-07-20, § 60 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterad 2021-05-19, § 114 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterad 2021-04-28, § 89 
Energi- och klimatplan 2021-2030 del 1 med bilagor – Internremiss 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Förvaltningens yttrande, daterat den 19 augusti 2021, 
antas som kommunstyrelsens arbetsutskotts eget och överlämnas till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunchef 
Miljöstrateg 
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Dnr 75-2021 

§ 77 Digitaliseringsstrategi  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 

1. Inkomna remissvar noteras.  

2. Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad 
den 23 augusti 2021, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har under en tid arbetat med framtagande av ett förslag till 
Digitaliseringsstrategi. Syftet med strategin är att ge ett stöd till kommunens 
nämnder och verksamheter och visa hur kommunens mål nås med hjälp av 
digitalisering. Verksamheternas handlingsplaner ska koppla till strategin. 
Utvecklingsarbeten, aktiviteter och projekt ska planeras utefter 
digitaliseringsstrategin.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-04, § 32, att förslag till 
Digitaliseringsstrategi, daterat den 20 april 2021, remitteras till samtliga 
nämnder, styrelser, bolag ungdomsrådet och rådet för handikappade och 
pensionärer. Sista svarsdag var den 20 augusti 2021.  

Vård- och omsorgsnämnden, myndighetsnämnden, socialnämnden, Styrelsen 
för BT-Kemi efterbehandling, ungdomsrådet samt Svalövs Kommunhus AB 
ställer sig i sina remissvar positiva till utarbetat förslag för Digitaliseringsstrategi.  

Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar i sitt remissvar mer tydlighet och 
struktur i Digitaliseringsstrategin. Rådet för funktionshindrade och pensionärer 
ställer sig överlag positivt till förslaget till digitaliseringsstrategi, men ställer ett 
antal frågor om utbildning för äldre och funktionshindrade samt digital säkerhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-23 
Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad 2021-08-
23 
Remissvar från rådet för funktionshindrade och pensionärer, daterad 2021-08-
20. 
Remissvar från myndighetsnämnden, daterad 2021-07-19, § 78 
Remissvar från socialnämnden, daterad 2021-06-23, § 93 
Remissvar från Svalövs Kommunhus AB, daterad 2021-06-22, § 66 
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden, daterad 2021-06-17, § 55 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2021-06-16, § 119 
Remissvar från ungdomsrådet, daterad 2021-06-04 
Remissvar från Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling, daterad 2021-05-04, § 
22 
Digitaliseringsstrategi, daterad 2021-04-20 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Inkomna remissvar noteras. 2) 
Reviderat förslag till Digitaliseringsstrategi Svalövs kommun, daterad den 23 
augusti 2021, antas.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef¨ 
IT-chef 
Administrativ chef  
Enhetschef kansli  
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Dnr 318-2021/18-2019 

§ 78 Övertag av Röstångabadet – Svalövs 
Samhällslokaler AB 

 

Paragrafen direktjusterades och återfinns i separat protokoll.  
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Dnr - 

§ 79 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut   
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef, Stefan Larsson informerar om:  

a) Kommunstyrelsens delegationsordning kan komma att föreslås 
revideras avseende hanteringen av risk- och säkerhetsfrågor, för att 
möjliggöra en hantering av dessa ärenden i en mindre krets, exempelvis 
ett utskott.  

b) Covid-19:  

I Skåne har det under de senaste veckorna skett en 45 % ökning av 
konstaterade fall. Detta hör troligtvis samman med skolstart och 
återgången till arbete efter semester. Delta-varianten är numera 
dominerande i Skåne.  

Det kan komma att bli aktuellt med en tredje spruta för personal inom 
vården samt för personer inom vissa riskgrupper.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


