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Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats 2021-02-24, kl. 13.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 7 - 16 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-23 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Ärendet ”Motion, Infrastruktur 108 mot Kävlinge” utgick från dagordningen.  
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Dnr KS 47-2021 

§ 8 Workshop – Folkhälsa  

Arbetsutskottets beslut  

1. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till prioriterade 
områden inom folkhälsoområdet, till kommunstyrelsens sammanträde 
den 8 mars, 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Workshop kring folkhälsoprogram i Svalövs kommun.  

Beslutsunderlag 

Underlag inför folkhälsoprogram i Svalövs kommun, daterad 2021-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till 
prioriterade områden inom folkhälsoområdet, till kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 mars, 2021. 

Beslutsgång 

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

 

Ajournering kl. 13.35 – 14.10 
Ajournering kl. 14.45 – 15.00 
 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 26-2021 

§ 9 Medborgarlöfte 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna 
medborgarlöftet mellan Svalövs kommun och Polisen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarlöfte är ett arbete eller en åtgärd som kommunen och/eller 
polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.  

Aktuellt förslag omfattar etablering av trygghetspunkter, etablering av en metod 
för EST-effektiv samordning för trygghet samt medverka i ett A-traktor projekt 
mellan grannkommuner i syfte att öka trafiksäkerheten och minska 
ordningsstörningar 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöfte Svalövs kommun 2021-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna 
medborgarlöftet mellan Svalövs kommun och Polisen. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)  
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Dnr KS 398-2016 

§ 10 Revidering av Strategiskt 
lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs 
kommun 2017-2022  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till reviderad 
Strategiskt lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs kommun 

2. Projektet finansieras med medel kommunstyrelsens anslag till 
förfogande för 2021 med 200 000 kr. 

3. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg utses till projektledare för 
arbetet, med stöd av extern konsult. 

4. Ett förslag till program skall, efter genomförd remiss till berörda 
nämnder, styrelser och bolag, föreligga för behandling vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Då tre år förflutit sedan gällande program beslutades av kommunstyrelsen, 
finns det skäl att revidera det mot bakgrund av förändrade behov, demografi 
m.m. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-02 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 87 
Strategiskt lokalförsörjningsprogram/plan för Svalövs kommun 2017-2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram förslag till 
reviderad Strategiskt lokalförsörjningsprogram/-plan för Svalövs kommun. 2) 
Projektet finansieras med medel kommunstyrelsens anslag till förfogande för 
2021 med 200 000 kr. 3) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg utses till 
projektledare för arbetet, med stöd av extern konsult. 4) Ett förslag till program 
skall, efter genomförd remiss till berörda nämnder, styrelser och bolag, föreligga 
för behandling vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, UALG, SARA. JEBN, EVLT, AAN) 
 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(15) 
Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 43-2021 

§ 11 Plan för uppföljning av verksamhet som utförs av 
privata utförare för kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Då privata utförare inom kommunstyrelsens ansvarsområde används i 
begränsad omfattning, endast inbegripande verksamhet av ringa 
betydelse ur ett allmänintresse, görs bedömningen att användandet inte 
föranleder behov av en plan för uppföljning. 

2. I det fall förhållandena förändras på ett sådant sätt att bedömningen 
föranleder en annan slutsats, får ärendet tas upp för nytt beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2020-11-30, § 231, program för uppföljningen och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 

Enligt programmet ska nämnderna inom sitt ansvarsområde identifiera vilka 
privata utförare som omfattas av programmet. Med utgångspunkt i programmet 
ska sedan varje nämnd ta fram en plan för när och på vilket sätt avtal och 
verksamhet med privata utförare ska följas upp. Planen anpassas efter 
nämndens specifika verksamhet och förhållanden och omfattningen på 
kontrollen och uppföljningen kan se olika ut beroende på hur angelägen 
verksamheten är ur ett allmänintresse. I de fall nämnden inte har verksamhet 
som lämnats över till privata utförare behöver en plan inte tas fram. 

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde används privata utförare i en 
begränsad omfattning och inbegriper endast verksamhet som är av ringa 
betydelse ur ett allmänintresse. Omfattningen anses inte vara av sådan 
karaktär att det föranleder ett behov av en plan för uppföljning. Därav anses 
kommunstyrelsen inte behöva ta fram en plan för uppföljning av verksamhet 
som utförs av privata utförare för 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-12 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30, § 231 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
antaget 2020-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Då privata utförare inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde används i begränsad omfattning, endast 
inbegripande verksamhet av ringa betydelse ur ett allmänintresse, görs 
bedömningen att användandet inte föranleder behov av en plan för uppföljning. 
2) I det fall förhållandena förändras på ett sådant sätt att bedömningen 
föranleder en annan slutsats, får ärendet tas upp för nytt beslut. 
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Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SARA) 
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Dnr KS 346-2020 

§ 12 Rutin hantering av personuppgiftsincident  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad den 17 februari 
2021, noteras. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning kapitel 2) administrativa 
ärenden, kompletteras med punkt 17): Anmälan av 
personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet. Delegat är kommunchef, 
ersätter gör administrativ chef.    

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen reglerar bland annat vad en personuppgiftsincident är, 
kriterier för när en anmälan till tillsynsmyndighet ska göras, vem som har 
ansvaret för att göra detta och vilka tidsramar som gäller.  

Enkelt uttryckt är en personuppgiftsincident en händelse där enskilda personer 
har utsatts för risker på grund av att deras personuppgifter har äventyrats på 
något sätt. En incident kan vara alltifrån en hackerattack där stora mängder 
personuppgifter blivit stulna till något så enkelt som att någon tappar bort en 
mobiltelefon eller skickar e-post till fel mottagare. 

Underlåtelse att rapportera en incident till en enskild eller en tillsynsmyndighet 
kan medföra att den personuppgiftsansvarige påförs en sanktionsavgift.   

Kommunstyren gav den 7 december 2020, förvaltningen i uppdrag att upprätta 
en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter.  

Utöver att notera rutinen, föreslår förvaltningen att kommunstyrelsens 
delegationsordning kompletteras med ”Anmälan av personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndighet”, med kommunchef som delegat.  

Utöver att tydliggöra ansvarsfördelningen kommer delegationsredovisning av 
beslutet underlätta kommunstyrelsens uppsikt 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-18 
Rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad 2021-02-17  
Bilaga: Rutin för hantering av personuppgiftsincident  
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 322 
Riktlinjer för anmälan av personuppgiftsincidenter enligt 
dataskyddsförordningen, daterad 2020-10-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): 1) Rutin för hantering av personuppgiftsincident, daterad 
den 17 februari 2021, noteras. 2) Kommunstyrelsens delegationsordning kapitel 
2) administrativa ärenden, kompletteras med punkt 17): Anmälan av 
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personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet. Delegat är kommunchef, ersätter 
gör administrativ chef.    

Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, LELE, LAMN)  
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Dnr KS 430-2020 

§ 13 Förstudie - Granskning av följsamhet mot 
ramavtal - Yttrande 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Förstudien och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Deltar ej 

Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har genomfört en förstudie avs följsamhet mot 
ramavtal. Syftet med förstudien har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställer en tillräcklig intern kontroll kopplat till ramavtal och att det finns en 
tillräcklig kunskap hos beslutsfattare om vilka regler som gäller avs avrop mot 
ramavtal. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2021-01-19 
Förstudie, daterat december 2020 
Missiv till förstudie, daterad 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunstyrelsen: 1) 
Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunfullmäktige: 1) 
Förstudien och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBN) 
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Dnr KS 429-2020 

§ 14 Granskning av kommunens arkivhantering - 
Yttrande  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Granskning och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
arkivhantering. I rapporten görs bedömningen att kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig arkivhantering. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2021-01-19 
Granskning, daterad december 2020 
Missiv till förstudie, daterad 2020-12-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen: 1) Föreliggande förslag till 
yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Teddy Nilssons (SD): Förslag till kommunfullmäktige: 1) Granskning och 
kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen (inkl yttrande) 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBN) 
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Dnr KS 80-2020 

§ 15 Motion, Återupprätta Folkhälsorådet 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Ordförandes yttrande, daterat 2021-02-16, antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
yttrande, daterat 2021-02-16. 

Sammanfattning av ärendet 

Sara Billquist Selberg (L) och Torbjörn Ekelund (L) inkom 2020-02-17 med 
motionen: Återupprätta Folkhälsorådet. I motion föreslås följande:  
 

 Förvaltningen uppdrag att föreslå sammansättning på ett organ liknande 
Folkhälsorådet med aktörer från flera olika funktioner. Organet skall 
främst innehålla fackkompetens varför en kraftig tyngd mot 
tjänstepersoner skulle kunna vara ett alternativ. 

 Ett organ enl ovan beskrivna förslag, med samverkan mellan olika 
intressenter skapas. Dessa intressenter kan med fördel hämtas både 
inom- och utanför kommunen, i likhet med hur föregående råd för 
folkhälsoarbete och brottsförebyggande arbete var organiserat. 

 Att ovanstående samverkansorgan får i uppdrag att föreslå 
folkhälsoplan för beslut i ansvarigt politiskt organ. 
 

Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 75 följande beslut: 1. Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande överlämnade 2021-01-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2021-02-16 
Remitteringsbeslut, daterat 2021-01-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 75 
Motion, inkommen 2020-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen: 1) Ordförandes yttrande, 
daterat 2021-02-16, antas. 

Teddy Nilssons (SD): Förslag till kommunfullmäktige: 1) Motionen anses 
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande, daterat 2021-02-16. 
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Beslutsgång 

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

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr - 

§ 16 Information 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Åstrand, enhetschef för arbetsmarknad, integration och välfärd: 

a) Redovisning av arbetslöshet (Dnr 6-2021). 

 

Katarina Borgstrand, utvecklings och kommunikationschef:  

b) Information om möjligheten att söka riktade medel från Delegationen för 
unga och nyanlända till arbete (DUA), avsedda för ungdomar som 
riskerar långtidsarbetslöshet (Dnr 296-2020). 

c) Leader Nordvästra Skåne – beslut om finansiering 2021-2022 (Dnr 439-
2020). 

 

Michael Andersson, administrativ chef: 

d) Redovisning av Skånes Kommuners upphandlingar (Dnr 395-2020). 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


