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Dnr KS 118-2019, 419-2013

§ 72 Röstånga friluftsbad, granskning av fattade beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Administrative chefen uppdras att anlita jurist, i enlighet med av SKL
Kommentus tecknade ramavtal, för att klarlägga om hanteringen av de
aktuella avtalen varit korrekt och om fattade beslut tillkommit i laga
ordning, och om så inte är fallet, det vållat kommunen ekonomisk eller
annan skada.

Deltar ej
Jan Zielinski (S) deltar ej i beslutet av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Av flera skäl genomfördes våren 2019 en inventering av gällande avtal och av
fattade beslut kring Röstånga camping och friluftsbad, bl a kring en investering i
en tillbyggnad till receptionsbyggnaden. Ett antal frågetecken restes vad gällde
hanteringen av ärendet.
Kommunstyrelsen fattade 2019-04-15, § 69, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Redovisningen av delegationsbeslutet gällande undertecknande av
hyresavtal daterat 2014-06-16 godkännes (§ 69 k)).

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2019-09-12
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 69 k)
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (C), Angelie Fröjd (M) och Kim Hellström (SD): Administrative
chefen uppdras att anlita jurist, i enlighet med av SKL Kommentus tecknade
ramavtal, för att klarlägga om hanteringen av de aktuella avtalen varit korrekt
och om fattade beslut tillkommit i laga ordning, och om så inte är fallet, det
vållat kommunen ekonomisk eller annan skada.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)
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Dnr KS 65-2019

§ 73 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enl Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens ordförande uppdras att fastställa Svalövs kommuns
risk- och sårbarhetsanalys daterad 13 september 2019.
2. Fastställandet av Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys får ske
först efter att kommunstyrelsens ordförande har godkänd
registerkontroll.

Sammanfattning av ärendet
Enligt lagstiftning skall kommunen analysera, värdera och sammanställa vilka
extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid och hur dessa kan påverka
den egna verksamheten. Resultatet skall redovisas i en Risk- och
sårbarhetsanalys med krav på redovisning till Länsstyrelsen inom föreskriven
tid.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-24
Förslag Risk- och sårbarhetsanalys
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds (M), Kim Hellströms
(SD) och Fredrik Jönssons (C): 1) Kommunstyrelsens ordförande uppdras att
fastställa Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys daterad 13 september
2019. 2) Fastställandet av Svalövs kommuns risk- och sårbarhetsanalys får ske
först efter att kommunstyrelsens ordförande har godkänd registerkontroll.

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 297-2019

§ 74 Dataskyddspolicy
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på ett övergripande plan
beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter antas.

Sammanfattning av ärendet
För att övergripande beskriva dataskyddsförordningens innebörd och krav på
Svalövs kommuns behandling av personuppgifter behöver en Dataskyddspolicy
fastställas. Vidare krävs en generell kompetenshöjning och enad syn på
definitioner, ansvar och behandling av personuppgifter i enlighet med
dataskyddslagstiftningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-06
Dataskyddspolicy, daterad 2019-09-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons
(C) och Kim Hellströms (SD): Dataskyddspolicy för Svalövs kommun, som på
ett övergripande plan beskriver hur organisationen behandlar personuppgifter
antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden
Överförmyndaren
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Räddningschef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklings- och näringslivschef
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren
Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling
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Dnr KS 303-2019

§ 75 Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2020 (kl. 13.30)
följande dagar: 28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 19 maj, 4
augusti, 1 september, 29 september, 3 november, 24 november och 15
december.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar: 13
januari, 10 februari, 9 mars, 14 april (tisdag), 11 maj, 1 juni, 17 augusti,
14 september, 12 oktober, 16 november och 7 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder 2020 (kl. 18.30) följande dagar: 27
januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28
september, 26 oktober, 30 november och 21 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 2020.
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 Fredrik Jönsson (C): Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar: 28 januari, 25 februari, 31 mars,
28 april, 19 maj, 4 augusti, 1 september, 29 september, 3 november, 24
november och 15 december.
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Teddy Nilssons (SD) och Fredrik Jönssons (C): Kommunstyrelsen
sammanträder 2020 (kl. 13.30) följande dagar: 13 januari, 10 februari, 9 mars,
14 april (tisdag), 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 16
november och 7 december.
Teddy Nilssons (SD) och Fredrik Jönssons (C): 1) Kommunfullmäktige
sammanträder 2020 (kl. 18.30) följande dagar: 27 januari, 24 februari, 30 mars,
27 april, 25 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november
och 21 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.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr KS 51-2019

§ 76 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33),
Redovisning av ej besvarade motioner
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisning av ej besvarade motioner 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 väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får då 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.”
Totalt bereds 30 motioner, fem av dessa har varit under beredning i över ett år.
Två av dessa fem har dock behandlats av ansvarig remissinstans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-26
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2019-09-26

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD): Redovisning av ej besvarade motioner godkänns.

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

§ 77 Information
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Utvecklings- och Näringslivschef Katarina Borgstrand informerar om: 1)
Svalövsmässan 2019 och 2) Svenskt Näringslivs ranking av
företagsklimat 2019.
b) Kristina Prahl, utvecklingsstrateg informerar om: 1) Projektet Service
Svalöv som avser värderingsfrågor, bemötande och värdskap (Dnr 2202019)
c) Kommunchef Stefan Larsson informera om: 1) Möte med Vittskövle
gård angående vattenbrist, 2) Kommunledningsmöte med
länsledningen (Dnr 318-2019), 3) Kommundirektörsnätverkets
studieresa till Skottland 1-5 september 2019 (Dnr 317-2019) och 4)
Besök på arbetsförmedlingen samt redovisning av arbetslöshet och
sysselsättning 2019 (Dnr 47-2019)

Beslutsunderlag
Handlingar enligt ovan
Protokollet ska skickas till:
-
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