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Fredrik Jönsson (C) 
Kim Hellström (SD) 
Anneli Persson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S), vice ordf 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Aase Jönsson (KD) 
Ingrid Ekström (SD) 
Marie Irbladh (C) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD)  

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef, §§ 88-89 
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare, §§ 88-91 
Katarina Borgstrand, utveckling- och näringslivschef 
Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare, § 95 
Sara Rävås, vik nämndsekreterare 
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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-11-20, kl. 16.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 88 - 95 

Sekreterare   

 Sara Rävås   

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-11-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Rävås  
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§ 88 Beslutad ärendelista 

§ 89 Ersättningsnivåer för 2020 ........................................................................ 4 
§ 90 Styrdokument för krisberedskap 2020-2022 ............................................. 5 
§ 91 Plan för extraordinära händelser 2020-2022 ............................................ 6 
§ 92 Kommunikationsplan 2020 ........................................................................ 7 
§ 93 Samråd – ledningsorganisation ................................................................. 8 
§ 94 Revisionsgranskning – intern kontroll för redovisning .............................. 9 
§ 95 Information ............................................................................................... 10 
 
 
Ärendet "Uppföljning intern kontrollplan 2019" utgick från dagordningen 
 
Ärendet "Revisionsgranskning - intern kontroll för redovisning" lades till 
dagordningen vid sammanträdet 
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Dnr 358-2017 

§ 89 Ersättningsnivåer för 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Av bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 3, 
framgår att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
Inkomstbasbeloppet är den 14 november 2019 fastställt av regeringen för år 
2020 till 66 800 kr. Det innebär en höjning av arvoden och schablonersättning 
med ca 3,7 % jämfört med år 2019. Budgetramarna får justeras i konsekvens 
med detta. 

Beslutsunderlag 

Ersättningar till förtroendevalda 2020 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevald 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, CEN)  
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Dnr 83-2019 

§ 90 Styrdokument för krisberedskap 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Styrdokument för kommunens krisberedskap 2020-2022 enligt bilaga 1 
antas. 

2. Övnings- och utbildningsplanen för förtroendevalda utökas med 
kriskommunikationsträning med genomförande under kvartal 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande styrdokument beslutades av kommunfullmäktige den 29 april 2019 
och avsåg endast innevarande då dokumentet grundade sig på föregående 
risk- och sårbarhetsanalys (KF § 68/2019).  

Kommunstyrelsens ordförande har enligt uppdrag från kommunstyrelsen 
fastställt kommunens nya risk- och sårbarhetsanalys som ligger till grund för 
framtagande av det föreliggande förslaget till nytt styrdokument för kommunens 
krisberedskap för perioden 2020-2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-13, inkl bilaga 1 (Styrdokument för 
kommunens krisberedskap 2020-2022) 
Kommunfullmäktiges protokoll § 68/2019 
Kommunstyrelsens protokoll § 203/2019               
Delegationsbeslut gällande fastställande av risk- och sårbarhetsanalys                          
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Angelie Fröjd (M): 1. 
Styrdokument för kommunens krisberedskap 2020-2022 enligt bilaga 1 antas. 
2. Övnings- och utbildningsplanen för förtroendevalda utökas med 
kriskommunikationsträning med genomförande under kvartal 2.  

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Krisledningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
Sektorchefer 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
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Dnr 210-2018 

§ 91 Plan för extraordinära händelser 2020-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Plan för extraordinära händelser 2020-2022 antas under förutsättning 
att kommunfullmäktige antar Styrdokument för krisberedskap 2020-
2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap skall kommunen för varje ny mandat-
period fastställa en plan för hur man skall hantera extraordinära händelser 
(SFS 2006:544). Planen skall beakta och utgå från en värderad och beslutad 
risk- och sårbarhetsanalys.  

Kommunstyrelsen har i april månad 2019 antagit en plan för extraordinära 
händelser 2019 som dock baserade sig på den risk- och sårbarhetsanalys som 
gjordes föregående mandatperiod.  

Då en ny risk- och sårbarhetsanalys har beslutats förslås att kommunstyrelsen 
antar plan för extraordinära händelser 2020-2022 under förutsättning att 
kommunfullmäktiges antar Styrdokument för kris-beredskap 2020-2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14, inkl bilaga 1 (Plan för extraordinära 
händelser 2020-2022) 
Kommunstyrelsens protokoll § 87/2019 
Kommunstyrelsens protokoll § 203/2019 
Delegationsbeslut gällande fastställande av risk- och sårbarhetsanalys                                
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1. Plan för extraordinära händelser 2020-2022 antas under 
förutsättning att kommunfullmäktige antar Styrdokument för krisberedskap 
2020-2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Krisledningsnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
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Dnr 390-2019 

§ 92 Kommunikationsplan 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 8 att uppdra åt nämnderna att ta 
fram en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs kommun ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv. Årsplaneringen ska årligen återrapporteras till 
kommunstyrelsen i november för nästkommande år.  

Kommunledningskontoret har sammanställt en årsplanering över viktiga 
händelser för 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts årsplanering kommunikation 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD). Kim Hellström (SD) och Angelie Fröjd (M): 1. Ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 377-2019 

§ 93 Samråd – ledningsorganisation  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Samrådet har genomförts. 

2. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ”Instruktion för kommunchef” (antagen av kommunstyrelsen, 2018-03-12, 
§ 61) ska det vid förändring av ledningsorganisation genomföras samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunchef Stefan Larsson informerar om avsikten att av arbetsmiljöskäl 
konvertera en av nämndsekreterartjänsterna till en enhetschefstjänst. 
Ledningsuppdraget kommer vara ca 20 % och eventuella förändringar av lön 
kommer göras inom den ram som finns.  

Förslaget är att nuvarande nämndsekreterare Louise Linde blir enhetschef över 
nämndsekreterare samt överförmynderi.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Kim Hellström (SD) och Angelie Fröjd 
(M): 1. Samrådet har genomförts. 2. Informationen noteras. 

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 326-2019 

§ 94 Revisionsgranskning – intern kontroll för 
redovisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisonen har genomfört en granskning av den interna kontrollen av 
redovisningen i Svalövs kommun. Kommunstyrelsen har att yttra sig över 
rapporten. P.g.a. arbetsbelastningen har anstånd lämnats av revisionen på så 
sätt att yttrandet kan avges i december månad.  

Det noteras att endast revisionens vice ordförande undertecknat missivet, men 
kommunstyrelsen får förutsätta att hela revisionen står bakom rapporten, i 
enlighet med revisionens reglemente, § 16. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2019-10-31 
Revisionens granskningsrapport, daterad 2019-09-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 95 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Arbetsutskottets möte i december flyttas till den 16 december, kl. 13.30.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Arbetsutskottets möte i december flyttas till den 16 december, kl. 13.30.  

b) Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef, och Joakim 
Nilsson, näringslivsutvecklare, informerar om:  

a. Finsamprocess KompiS 

b. Arbetslöshet och sysselsättning, september och oktober 2019 
(Dnr KS 47-2019) 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 

 


