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Joakim Nilsson, Näringslivsansvarig, §§ 80 - 81
Eva Lostedt, ekonom, §§ 80 - 82
Michael Andersson, administrativ chef

Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden, deltog på distans i
enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och kommunstyrelsens reglemente, 23 b §.
Icke tjänstgörande ersättare och ersättare för insynsplatser följde sammanträdet på distans.
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Jan Zielinski (S)
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§§ 80 - 92
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Louise Linde
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Vid sammanträdet godkände även kommunstyrelsens arbetsutskott att
Sebastian Johansson, praktikant vid kansliet närvarade vid mötet.
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Dnr -

§ 81 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras
2. Kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande medges delta
vid SKR:s konferens ”Demokratin i vår tid främja, förankra och
försvara!”.

Sammanfattning av ärendet
Joakim Nilsson, Näringslivsansvarig och Hanna Åstrand, enhetschef för arbete,
integration och välfärd informerar om:
a) Svalövs kommun kommer att leda projektet ”Förbättrad arbetsgivardialog
för sänkta trösklar”. Det är en breddning av det tidigare projektet som
kallades för Halv Femme.
Ordförande, Teddy Nilsson informerar om:
b) Den 17 september publicerades en insändare i Dagens Samhälle, där
styrelsen i Familjen Helsingborg var avsändare. Insändaren rörde
regionens behov av samarbetsavtal mellan kommuner och
Arbetsförmedlingen, för att minska långtidsarbetslösheten.
c) SKR har bjudit in till konferensen Demokratin i vår tid främja, förankra
och försvara!.
Det digitala seminariet för ledande förtroendevalda hålls den 27 oktober
kl. 9.00-12.00. Det finns plats för 3 - 5 personer per organisation.
d) Förvaltningen informerar
i.

IT- och digitaliseringschef, Michael Wide presenterar den nya
hemsidan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Jan Zielinski (S): 1) Informationen
noteras. 2) Kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande medges
delta vid SKR:s konferens ”Demokratin i vår tid främja, förankra och försvara!”.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 347-2020

§ 82 Yttrande över föreslagen ram 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 september, avseende
mål och budget 2022 med plan 2023-2024 antas som utskottets eget
yttrande.

Deltar ej
Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen skickade förslag till Mål och Budget 2022 med plan
2023-2024 på remiss den 7 juni 2021 till berörda nämnder.
Vad avser kommunstyrelsens eget svar bereds det av kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommer att inarbetas i kommunstyrelsens slutliga förslag till
Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024. Kommunstyrelsens förslag
kommenteras nedan:
Mål och visare föreslås vara desamma som tidigare år och förslaget från
kommunstyrelsen föreslås omarbetas. Vad avser taxor och avgifter har
Räddningstjänsten meddelat att de beslutade taxorna har indexreglering och
någon ytterligare justering bedöms ej vara nödvändig.
Förslag till driftramar och prioritering av investeringsobjekt presenteras i
följande tabellverk.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll § 86/2021
Kommunstyrelsens protokoll § 144/2021
Fullmäktiges presidium § 10/2021
Valnämndens protokoll § 6/2021
ÖF yttrande daterat den 31 augusti 2021
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD):
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 september, avseende mål och
budget 2022 med plan 2023-2024 antas som utskottets eget yttrande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
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Kommunstyrelsen
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
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Dnr KS 89-2018

§ 83 Revidering av upphandlings-och inköpspolicy samt
riktlinjer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy antas

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande
riktlinjer för Inköps- och upphandlingspolicyn.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förvaltningen uppdras ta fram förslag till Riktlinjer för
Direktupphandling.

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

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

Beslutsunderlag
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

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons
(SD) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Förslag till
inköps- och upphandlingspolicy antas.
Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons
(SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Under förutsättning av
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kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer för Inköps- och
upphandlingspolicyn.
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD)):
Förvaltningen uppdras ta fram förslag till Riktlinjer för Direktupphandling.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Upphandlingssamordnare
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Dnr KS 264-2021

§ 84 Kompensatoriska åtgärder; renhållningsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
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.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av behov som kan uppkomma då fastighetsägare inte själva kan
ställa upp behållaren på anvisad plats vid hämtning, förslås förvaltningen utreda
möjligheterna till kompensatoriska åtgärder.

Beslutsunderlag
Renhållnings föreskrifter för Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-08-30, § 189

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 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.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, SARA)
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Dnr KS 717-2013

§ 85 Säkerhetsprövning av personal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
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.

Beslutsunderlag
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
Teddy Nilssons (SD) förslag till kommunstyrelsen: Föreliggande förteckning
fastställs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSS)
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Dnr KS 717-2013

§ 86 Förordnande av ställföreträdande
säkerhetsskyddschef
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
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.

Beslutsunderlag
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
Teddy Nilssons (SD) förslag till kommunstyrelsen: Med ändring av
kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 261, utses beredskapssamordnare
Sebastian Lamberth som ställföreträdande säkerhetsskyddschef.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SNLH)
Landskrona stad (Eva Lövbom och Ola Spjuth)
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Dnr KS 231-2021

§ 87 Riktlinjer för informationssäkerhet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunförvaltningen uppdras att genomföra en översyn av gällande
Informationssäkerhetspolicy, och återkomma med förslag till Riktlinjer
för informationssäkerhet.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av genomförda förändringar av organisationen m m, föreslås
arbetsutskottet uppdra åt kommunförvaltningen att se över gällande
informationssäkerhetspolicy.

Beslutsunderlag
Informationssäkerhetspolicy för Svalövs kommun
Kommunstyrelsens protokoll 2015-08-17, § 149

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): Kommunförvaltningen uppdras att
genomföra en översyn av gällande Informationssäkerhetspolicy, och
återkomma med förslag till Riktlinjer för informationssäkerhet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, NSSG, MLWE)
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Dnr KS 249-2021

§ 88 Rutin för hantering av statsbidrag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde, den 13 september 2021, informerade
kommunchef, Stefan Larsson om de brister som uppdagats inom vård- och
omsorgsnämndens statsbidragshantering. Bristerna ledde till att beviljade
medel inte nyttjades och kommunen blev därmed återbetalningsskyldig.
Statsbidrag kan i många fall komma att påverka verksamhetens inriktning,
omfattning eller kvalitet
Om förvaltningen ansöker om statsbidrag utan att involvera nämnden, finns det
risk för att en tjänsteperson fattar beslut som påverkar verksamhetens
inriktning, omfattning eller kvalitet, vilket bryter mot kommunallagen.1
För att säkerställa politiskt inflytande kommer ett förslag till
kommunövergripande rutin för hantering av ansökningsförfarandet att
presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober, i anslutning till
delårsbokslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD):
Informationen noteras.

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

1
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Dnr KS 146-2021

§ 89 Revidering av delegationsordning för
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Punkten 3.3) Beslut om inriktning av årlig löneöversyn samt särskild
lönesatsning, utgår från kommunstyrelsens delegationsordning.

Deltar ej
Marie Irbladh (C) och Jan Zielinski (S) deltar ej i beslutet av ärendet.

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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegationsordning, antagen 2021-05-17, § 121

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) och Aase Jönssons (KD) förslag till kommunstyrelsen:
Punkten 3.3) Beslut om inriktning av årlig löneöversyn samt särskild
lönesatsning, utgår från kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, LAMN, CHM)
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Dnr KS 80-2021

§ 90 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för 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

Beslutsunderlag
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
Teddy Nilssons (SD) förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad
den 21 september 2021, godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)
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Dnr KS 81-2021

§ 91 Anmälan av ej besvarade motioner 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2021-09-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige: Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade
motioner per den 15 september 2021, godkänns.

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

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 188-2020

§ 92 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022
Kommunstyrelsen arbetsutskotts 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
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 arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för 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), 26 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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Teddy Nilssons (SD) och Jan Zielinskis (S) förslag till kommunstyrelsen:
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.
Teddy Nilssons (SD) och Jan Zielinskis (S) förslag till kommunstyrelsen för
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), 26 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.

Beslutsgångs
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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