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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats 2022-01-27, kl. 16.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 5 

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 2022-01-20 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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 Dnr KS 502-2021 

§ 2 Upphandling gällande webbsändning av 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Kommunchefen ges i uppdrag att, i enlighet med delegationsordningen, 
fatta beslut om att tilldela kontrakt i upphandlingen gällande 
webbsändning av kommunfullmäktige. 

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.  

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 20 december 2021, § 31, 
följande: 1) Kravspecifikation för direktupphandling av webbsändning av 
kommunfullmäktige, daterad den 6 december 2021, godkänns. 

För att tilldela kontrakt behöver kommunchefen ges i uppdrag att, i enlighet med 
delegationsordningen, fatta beslut om att tilldela kontrakt i upphandlingen 
gällande webbsändning av kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Kommunchefen ges i 
uppdrag att, i enlighet med delegationsordningen, fatta beslut om att tilldela 
kontrakt i upphandlingen av webbsändning. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, BAPN) 
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Dnr KS 227-2021 

§ 3 Projektdirektiv - Medborgardialog som ett 
systematiskt arbetssätt 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Projektdirektiv för Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt, 
daterad den 20 januari 2022, godkänns.  

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 besluta om ett projektdirektiv för medborgardialog som 
ett systematiskt arbetssätt. 

Eftersom arbetet med medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt innebär 
en förändringsprocess i kommunen ska utbildningsinsatser för politiker och 
tjänstepersoner genomförts. SKR har på sin hemsida flera utbildningsinsatser: 

Länk till SKR:s föreläsning om medborgardialog: 
https://tinyurl.com/SKRmedborgardialog 

Länk till SKR:s utbildning om medborgardialog: 
http://medborgardialog.instante.se 

Beslutsunderlag  

Projektdirektiv – Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt, daterad 
2022-01-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Projektdirektiv för 
Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt, daterad den 19 januari 2022, 
godkänns. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KAPL, HAAD, LELE) 
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Dnr KS 506-2021 

§ 4 Granskning av vård- och omsorgsnämndens 
styrning, uppföljning och kontroll 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Revisionen meddelas att kommunfullmäktiges presidium, i enlighet med 
tidigare förfrågan och beslut 2021-09-27, täcker hälften av kostnaderna 
för granskningen, dock högst 68 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2021-09-27, § 14, följande beslut: 
Fullmäktiges presidium medfinansierar revisionens planerade granskning av 
vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll med hälften av 
kostnaderna, dock högst 68 tkr. 

Revisionen har genom sin ordförande nu meddelat att revisionen har möjlighet 
att hela kostnaden för granskningsrapporten. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Revisionen meddelas att 
kommunfullmäktiges presidium, i enlighet med tidigare förfrågan och beslut 
2021-09-27, täcker hälften av kostnaderna för granskningen, dock högst 68 tkr. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (JEBM, EVLT)  
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Dnr  

§ 5 SKR:s webbinarium för Risker och konsekvenser 
av hot och hat  

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Kommunfullmäktiges presidium medges rätt att delta i SKR:s 
webbinarium för Risker och konsekvenser av hot och hat, den 17 
februari 2022, kl. 10-11.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bjudit in förtroendevalda och 
tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor till ett webbinarium om hot 
och hat. Det har studerats skillnader i hot och hat mot förtroendevalda vad 
gäller risken att utsättas. Analysen visar betydliga skillnader vad avser risk och 
konsekvenser. 

Kommunfullmäktiges presidium medges rätt att delta i SKR:s webbinarium för 
Risker och konsekvenser av hot och hat, den 17 februari 2022, kl. 10-11.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Kommunfullmäktiges 
presidium medges rätt att delta i SKR:s webbinarium för Risker och 
konsekvenser av hot och hat, den 17 februari 2022, kl. 10-11. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
 


