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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats 2021-12-20, kl. 18.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 28 - 31 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges presidium  

Sammanträdesdatum 2021-12-09 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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Dnr  

§ 29 Justering av datum för kommunfullmäktiges 
presidiums sammanträde 2022 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Sammanträdestider till kommunfullmäktiges presidium justeras från den 
8 november och 13 december till den 8 december 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 18 november togs 
beslut om 2022 års sammanträdestider. På grund av en felskrivning fastställdes 
fel datum för november och december. Sammanträdestiderna behöver därför 
justeras från den 8 november och 13 december till den 8 december.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekströms (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Claes Hallbergs (S): 1) 
Sammanträdestider till kommunfullmäktiges presidium justeras från den 8 
november och 13 december till den 8 december. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i 
enlighet med detta.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
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§ 30 Nätverksträffar för medborgardialog som 
systematiskt arbetssätt 2022 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Fullmäktiges presidium medges rätt att delta i SKR:s nätverksträffar för 
medborgardialog den 12 januari, kl. 9-12 och den 4 maj kl. 9-12, 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Sommaren 2021 bjöd SKR in kommuner och regioner till att delta i ett 
utvecklingsnätverk för att utveckla system som innebär att medborgardialog blir 
en naturlig del av organisationens styr- och ledningssystem. Nätverket innebär 
ett aktivt deltagande i möten och att arbeta konkret med hur dialogen ska 
systematiseras och organiseras.  

Kommunstyrelsen fattade beslut den 15 november 2021, § 191, att överlämna 
styrningen till kommunfullmäktiges presidium. Detta är i enlighet med 
fullmäktiges arbetsordning med ansvar för de övergripande demokratifrågorna. 

Presidiet föreslås därför delta vid SKR:s nätverksträffar för medborgardialog 
den 12 januari, kl. 9-12 och den 4 maj kl. 9-12, 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Claes Hallberg (S): 
1) Fullmäktiges presidium medges rätt att delta i SKR:s nätverksträffar för 
medborgardialog den 12 januari, kl. 9-12 och den 4 maj kl. 9-12, 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i 
enlighet med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
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§ 31 Direktupphandling av webbsändning av 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Kravspecifikation för direktupphandling av webbsändning av 
kommunfullmäktige, daterad den 6 december 2021, godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun önskar inhämta anbud på webbsändning av fullmäktigemöten. 
Anbudsgivaren ska tillhandahålla såväl all utrustning som personal på plats för 
att möjliggöra direktsändningarna. För att publicera upphandlingen behöver 
kommunfullmäktiges presidium godkänna kravspecifikationen. 

Beslutsunderlag 

Direktupphandling av Webbsändning av kommunfullmäktige, daterad  
2021-12-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD), Anna Berg von Linde (M) och Claes Hallberg (S):  
1) Kravspecifikation för direktupphandling av webbsändning av 
kommunfullmäktige, daterad den 6 december 2021, godkänns. 

Beslutsgång 

Ordföranden tar upp förslaget till beslut och finner att presidiet beslutar i 
enlighet med detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN) 
 
 


