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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.40 
Ajournering: kl. 15.00 – 15.15 
 

Beslutande Angelie Fröjd (M), distans 
Teddy Nilsson (SD), ordf  
Jan Zielinski (S), vice ordf, distans 
Marie Irbladh (C), distans 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) tjg ers för Kim Hellström (SD), distans 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Aase Jönsson (KD), distans 
Ingrid Ekström (SD), distans 
Anneli Persson (S), distans 
Ida Andersson (C), distans 
 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef  
Michael Andersson, administrativ chef, distans 
Louise Linde, enhetschef kansli  
Hanna Åstrand, tf utvecklingschef, distans  
Jane Bergman, ekonomichef § 6, distans 
Niklas Schörling, trygghets- och säkerhetschef §§ 3 – 5, distans 
Johan Cöster, processledare §§ 1 -2, distans  
Helena Tängdén, projektledare §§ 1 – 2, distans 
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Utses att justera Angelie Fröjd (M)  

Justeringens tid 
och plats 2022-01-27, kl. 13.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 8 

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 2022-01-25 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Information ................................................................................................. 4 
§ 3 Medborgarlöfte 2022-2023 för Svalövs kommun och Polisen .................. 5 
§ 4 Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda ......................................... 6 
§ 5 Säkerhetspolicy ......................................................................................... 7 
§ 6 Tidplan, budget 2023 ................................................................................. 8 
§ 7 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen ................ 9 
§ 8 Redovisning av inkomna synpunkter, 2021 Q4 ...................................... 10 
 

Ärendet "Kompensatoriska åtgärder; renhållningsordning" utgick från 
dagordningen vid mötet.  
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Dnr - 

§ 2 Information 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Johan Cöster, processledare informerar om Finsams förstudie kring 

sysselsättningsplatser i föreningslivet (Dnr KS 37-2022).  

b) Hanna Åstrand, tf utvecklingschef informerande om kommande Finsam-
projekt under 2022 samt planering inför extratjänsternas upphörande  

c) Helena Tängdén, projektledare informerade om "Förbättrad 
arbetsgivardialog för sänkta trösklar"  

d) Michael Andersson, administrativ chef informerade om att 
samverkansavtal kring gemensamma upphandlingar med Lunds 
kommun kommer att avslutas den sista december 2022. Detta kommer 
inte påverka redan ramtecknande avtal.  

e) Stefan Larsson, kommunchef informerade om att yttrande över 
revisionsgranskningen ”IT och Informationssäkerhet” kommer att 
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i februari (Dnr KS 
451-2021).  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr KS 384-2021 

§ 3 Medborgarlöfte 2022-2023 för Svalövs kommun 
och Polisen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Medborgarlöfte 2022-2023 godkänns.  

2. Kommunstyrelsens ordförande medges underteckna medborgarlöfte 
2022-2023 mellan Svalövs kommun och Polisen.  

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell i syfte att komma 
närmare medborgarna. Ett medborgarlöfte är ett arbete, åtgärd och/eller 
aktivitet som kommunen och polisen åtar sig att göra och som ska 
kommuniceras med medborgarna.  

Tidigare medborgarlöfte gällde till och med 2021. 

Genom arbetssättet EST, effektiv samordning för trygghet skapas kontinuerligt 
aktuella lägesbilder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-15 
Medborgarlöfte 2022-2023 för Svalövs kommun och Polisen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Jan Zielinski (S): 1) Medborgarlöfte 
2022-2023 godkänns. 2) Kommunstyrelsens ordförande medges underteckna 
medborgarlöfte 2022-2023 mellan Svalövs kommun och Polisen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Kanslichef 
Trygghets- och säkerhetschef 
Polismyndigheten 
 

Ajournering kl. 15.00 – 15.15 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(10) 
Sammanträdesdatum 

2022-01-25 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr KS 150-2021 

§ 4 Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda, daterad 15 januari 2022 
remitteras till kommunfullmäktiges presidium.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens ansvar och roll vid händelser riktade mot förtroendevalda 
förtydligas i en övergripande policy. Policyn ska vara ett komplement till 
befintliga riktlinjer vilka konkretiserar åtgärder och checklistor för olika  
händelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-15 
Förslag Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda 
Riktlinjer, otillåten påverkan mot förtroendevalda 
Uppförandekod KS 70-2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda, daterad 15 
januari 2022 remitteras till kommunfullmäktiges presidium. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunchef 
Administrativ chef 
Kanslichef 
Trygghets- och säkerhetschef 
Beredskapssamordnare 
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Dnr KS 4-2022 

§ 5 Säkerhetspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Säkerhetspolicy för Svalövs kommun, daterad 15 januari 2022 samt 
förslaget om att upphäva Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i 
Svalövs kommuns verksamheter, antagen av den 27 februari 2017 
remitteras till samtliga nämnder samt den kommunala bolagskoncernen.  

2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 mars 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 

För att ange och förtydliga kommunledningens ambition och viljeinriktning 
avseende säkerhetsarbetet behövs en övergripande säkerhetspolicy, vilken 
konkretiseras i tillhörande riktlinjer och rutiner enligt fastställd struktur. 

I samband med antagande, ska befintligt dokument enligt punkt 2 upphävas, för 
att inte konkurrera eller verka motsägelsefullt och kontraproduktivt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-15 
Föreslagen Säkerhetspolicy 
Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Säkerhetspolicy för Svalövs kommun, daterad 15 
januari 2022 samt förslaget om att upphäva Policy för säkerhetssystem/fysiskt 
skydd i Svalövs kommuns verksamheter, antagen av den 27 februari 2017 
remitteras till samtliga nämnder samt den kommunala bolagskoncernen. 2) 
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 mars 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Trygghets- & säkerhetschef 
Beredskapssamordnare 
Sektorchefer 
HR-chef 
Samtliga nämndsekreterare 
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Dnr KS 25-2022 

§ 6 Tidplan, budget 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 18 
januari 2021 fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Av gällande reglemente för kommunstyrelsen ska styrelsen upprätta förslag till 
mål och budget i enlighet med Kommunallagen (SFS 2017:725). 

För att samordna beredningen av ärendet mål och budget behöver styrelsen 
fastställa en tidplan för ärendet mål och budget 2023 med plan 2024-2025 ska 
beredas.  

Beslutsunderlag 

Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 2022-01-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 
Tidplan för mål och budget 2023 med plan 2024 – 2025, daterad 18 januari 
2021 fastställs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder och styrelser  
Kommunchef 
Sektorschefer 
Administrativ chef  
Ekonomichef 
Förvaltningsekonomer 
Nämndsekreterare  
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Dnr KS 149-2020 

§ 7 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med 
kommunallagen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

 

1. Resultatet av folkomröstningen noteras. 

2. Resultatet föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

3. Valnämnden tackas för ett väl genomfört val. 

Deltar ej 

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

Sammanfattning av ärendet 

Beslutad folkomröstning har nu genomförts. Mot bakgrund av det mycket låga 
valdeltagandet, föreslås inte valresultatet föranleda några åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2022-01-11 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-06-21, § 162  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 1) Resultatet av folkomröstningen 
noteras. 2) Resultatet föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 3) Valnämnden 
tackas för ett väl genomfört val. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Valnämnden  
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Dnr KS 81-2021 

§ 8 Redovisning av inkomna synpunkter, 2021 Q4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 4, 2021, inkom inga synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


