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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 16.00 – 16.30 

Beslutande Fredrik Jönsson (C) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), andre vice ordf 
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Anneli Persson (S) 
Kim Hellström (SD) 
Stefan Pettersson (M) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
Èmilie Lundgren (S) 
Torbjörn Ekelund (L) 
Aase Jönsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-04-02, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 71 – 73 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-30 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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§ 72 Utökad budgetram för kommunstyrelsen år 2020 ..................................... 4 
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Dnr 110-2020 

§ 72 Utökad budgetram för kommunstyrelsen år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens budgetram för 
år 2020 med tio miljoner kronor avsett för styrelsens anslag till 
förfogande. 

2. Det utökade anslaget för kommunstyrelsen finansieras genom eget 
kapital från föregående år.  

3. Vid eventuella statsbidrag knutna till kostnadsökningar på grund av 
Covid-19 skall dessa om möjligt sökas. 

Reservationer 

Jan Zielinski (S), Émilie Lundgren (S), Anneli Persson (S), Fredrik Jönsson (C) 
och Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m 
fl yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den svåra samhällsstörningen som Coronaviruset utgör finns 
det ett akut behov av att utöka kommunstyrelsens, eller vid behov krislednings-
nämndens resurser. Dessa utökade resurser möjliggör för kommunen att 
hantera denna påfrestning på samhället på ett adekvat sätt.  

Därför föreslås att kommunstyrelsens budgetram för år 2020 utökas med tio 
miljoner kronor avsett för styrelsens anslag till förfogande. Åtgärden föreslås 
vidare finansieras genom eget kapital från föregående år.   

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på den så kallade ansvars-
principen. Det innebär att den nämnd som har ansvar för en verksamhet under 
normala förhållanden också har ansvaret för verksamheten under en kris så 
långt det är möjligt.  

Den specialreglering som finns i lag vid extraordinära händelser syftar till att 
effektivisera gällande ordning för beslutsfattande och skapa en förberedelse för 
att kunna hantera en kris. Om krisledningsnämndens skulle aktiveras och ta 
över vissa eller alla nämnders uppdrag så är det viktigt att notera att 
krisledningsnämnden inte får fatta andra typer av beslut än de övertagna 
nämnderna kan göra under normala förhållanden eller i övrigt göra undantag 
från befintliga regelverk.  

Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) ger alltså inte 
kommunen som helhet några ytterligare mandat. Det kan till exempel aldrig bli 
aktuellt att krisledningsnämnden övertar kommunstyrelsens långsiktiga ansvar 
att bereda budget. 
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Kommunala nämnders verksamhet och arbetsformer ska preciseras i de 
reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och detta gäller givetvis 
även krisledningsnämnden.  

Kommunen avgör själv, inom lagens ram, vilka befogenheter som vid en 
extraordinär händelse får lämnas över till krisledningsnämnden. Oavsett vad 
som föreskrivits i reglementet får krisledningsnämnden ta över uppgifter endast 
i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 

I Svalövs kommuns reglementen för krisledningsnämnden och kommun-
styrelsen finns inte angivet att någon omfördelning av anslag mellan nämnder 
får ske. Det finns inte heller någon reserv avdelad förutom kommunstyrelsens 
anslag till förfogande om femhundra tusen kronor. 

Krisledningsnämnden har i sitt reglemente följande skrivning: ”I övrigt har 
krisledningsnämnden till sitt förfogande de resurser som befinns nödvändiga”.  

Även om ovanstående ger en viss handlingsfrihet medger den inte att en 
enskild nämnd kan besluta om en utökad till sig själva. Denna uppgift faller 
även i kris på kommunfullmäktige. Skrivningen kan också avse t ex personella 
och lokalresurser.  

Kommunen har vidare ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att 
kommunen vid en samhällsstörning (en extraordinär händelse, enligt lagens 
terminologi) ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår 
samordning i vidtagna krishanteringsåtgärder samt att aktörerna samordnar sin 
information till allmänheten. Genom kommunens förmåga att verka för 
samordning av aktörer vid samhällsstörning skall kommunen också stå värd för 
en ISF (Inriktnings- och samordningsfunktion), vilket behov kan påkallas av alla 
aktörer och initieras av kommunens ISK (inriktnings- och samordningskontakt). 
Även denna roll kan komma att ta resurser i anspråk. 

Med anledning av den svåra samhällsstörningen som Coronaviruset utgör finns 
det ett akut behov av att utöka kommunstyrelsens, eller vid behov krislednings-
nämndens resurser. Dessa utökade resurser möjliggör för kommunen att 
hantera denna påfrestning på samhället på ett adekvat sätt.  

Därför föreslås att kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens budgetram för 
år 2020 med tio miljoner kronor avsett för styrelsens anslag till förfogande. 
Åtgärden föreslås vidare finansieras genom eget kapital från föregående år.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.  

Beslutsunderlag 

Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) 
Krisledningsnämndens reglemente (KF § 24/2019) 
Kommunstyrelsens reglemente (KF § 33/2020) 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Jan Zielinskis (S), Torbjörn Ekelunds 
(L), Fredrik Jönssons (C), Aase Jönssons (KD), Anneli Perssons (S), Marie 
Irbladhs (C), Wioletta Kopanska Larssons (SD), Ingrid Ekströms (SD), Èmilie 
Lundgrens (S), Kim Hellströms (SD) och Stefan Petterssons (M) förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
kommunstyrelsens budgetram för år 2020 med tio miljoner kronor avsett för 
styrelsens anslag till förfogande. 2) Det utökade anslaget för kommunstyrelsen 
finansieras genom eget kapital från föregående år. 3) Vid eventuella statsbidrag 
knutna till kostnadsökningar på grund av Covid-19 skall dessa om möjligt 
sökas. 

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Aase Jönssons (KD), Marie Irbladhs 
(C) och Èmilie Lundgrens (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: De tio 
miljoner som beslutas om kommunstyrelsen anslag till förfogande skall endast 
användas inom ramen för åtgärder och händelser på grund av Covid-19. 

Aase Jönsson (KD), Angelie Fröjd (M), Stefan Pettersson (M) och Teddy 
Nilsson (SD): Avslag på Jan Zielinskis m fl yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Zielinskis m fl yrkande, och 
finner att kommunstyrelsen avslår det. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för avslag på Jan Zielinskis m fl avslagsyrkande. 

Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m fl yrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster för avslag på Jan Zielinskis m fl yrkande och 6 nej-röster för Jan 
Zielinskis m fl yrkande, har kommunstyrelsen beslutat att avslå Jan Zielinskis m 
fl yrkande. Se omröstningsbilaga 1). 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
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Dnr 717-2013 

§ 73 Säkerhetsprövning av förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, och 
2019-09-16, § 189, omfattas också uppdragen som kommunstyrelsens 
förste och andre vice ordförande samt krisledningsnämndens ledamöter 
och ersättare av säkerhetsklass 3. 

Sammanfattning av ärendet 

För att göra det möjligt att vid särskilda händelser m m kunna delge 
förtroendevalda uppgifter som är belagda med sekretess med hänvisning till 
rikets säkerhet, finns det anledning att öppna för möjligheten att även 
säkerhetspröva vissa förtroendevalda. 

I dag finns genom ett beslut i kommunstyrelsen endast denna möjlighet 
gällande kommunstyrelsens ordförande. 

Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) och en ny 
säkerhetsskyddsförordning (2018:658) trädde i kraft den 1 april 2019. Enligt 3 
kap. 1§ av denna lag framgår att säkerhetsprövning inte ska göras för uppdrag 
som ledamot i kommunfullmäktige. I samma avsnitt framgår dock att ”den som 
genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig 
verksamhet ska säkerhetsprövas”. 

Detta innebär att den fullmäktigeledamot som även har andra uppdrag, som 
t.ex. styrelseledamot, inom säkerhetskänslig verksamhet  måste vara 
säkerhetsprövad. Det är huvudverksamhetens tolkning av ”säkerhetskänslig 
verksamhet”  som gäller, d.v.s. att om ett bolag eller nämnd hanterar 
säkerhetskänsliga uppgifter ska hela verksamheten anpassas efter det, vilket 
innebär att även styrelse eller nämnd bedöms hantera säkerhetskänsliga 
uppgifter. 

Huvudregeln är att varken riksdags- eller fullmäktigeledamöter får 
registerkontrolleras i dessa deras egenskaper. Det gäller dock inte 
undantagslöst om den förtroendevalde samtidigt utses till ledamot i annan 
säkerhetskänslig verksamhet. Det kan t.ex. vara en styrelse eller en nämnd.  

Om t.ex. en person som är ledamot av riksdagen eller kommunfullmäktige 
deltar i någon annan säkerhetskänslig verksamhet, så ska personen 
säkerhetsprövas. Personen ska registerkontrolleras om anställningen eller 
uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Den bedömningen görs utifrån 17 § 
säkerhetsskyddslagen. 

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten 
samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.  

Av lagstiftning framgår att den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, skall 
utreda behovet av säkerhetsskydd genom en dokumenterad 
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säkerhetsskyddsanalys. Utifrån denna skall Svalövs kommun planera och vidta 
säkerhetsskyddsåtgärder avseende bland annat personalsäkerhet. 

Säkerhetsprövning innebär att myndigheten framställer om registerkontroll hos 
Säkerhetspolisen. Registerkontrollen kräver ett medgivande av den 
kontrollerade. Det är myndighetens säkerhetsskyddschef som hanterar ärendet. 

Säkerhetsprövningen innebär även en intervju som genomförs av 
säkerhetsskyddschefen. 

Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal 
mot de intressen som skyddas genom säkerhetsskyddslagstiftningen  och i 
övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana 
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhets-
hänseende. 

En anställning eller något annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet skall 
placeras i säkerhetsklass 3, om den anställde eller den som på annat sätt deltar 
i verksamheten 

• får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, 

• i ringa omfattning får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen 
hemlig, eller 

• till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka 
en inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- och 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-23 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-16, § 189 
Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-11, § 118 
Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585) 
Säkerhetsskyddsförordning (SFS 2018:658) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S), 
Ingrid Ekström (SD), Fredrik Jönsson (C), Wioletta Kopanska Larsson (SD), 
Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M) och Kim Hellström 
(SD): 1) Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, och 
2019-09-16, § 189, omfattas också uppdragen som kommunstyrelsens förste 
och andre vice ordförande samt krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 
av säkerhetsklass 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens presidium 
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLS, NSSG, MAN) 
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Omröstningsbilaga 1) - § 72 Utökad budgetram för kommunstyrelsen år 2020       

  Ledamöter Parti Ja Nej Avstår Jävig 

1 Fredrik Jönsson C   1     

2 Teddy Nilsson, ordförande SD 1       

3 Jan Zielinski, andre vice ordförande S   1     

4 Angelie Fröjd, förste vice ordförande M 1       

5 Ingrid Ekström SD 1       

6 Marie Irbladh C   1     

7 Anneli Persson  S   1     

8 Kim Hellström  SD 1       

9 Stefan Pettersson  M 1       

10 Wioletta Kopanska Larsson SD 1       

11 Èmilie Lundgren S   1     

12 Torbjörn Ekelund L   1     

13 Aase Jönsson KD 1       

  SUMMA   7 6 0 0 

 


