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Dnr -

§ 273 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Handläggare/jurist Robin Wiklöf informerar om verksamheten vid
överförmyndaren och av Länsstyrelsen i Skåne län genomförd årlig
inspektion (Dnr 421-2021).
b) Bygglovschef Lina Bencell och bygglovsinspektör Marcus Gunnarsson
informerar om pågående arbete med ovårdade fastigheter.
c) Valnämndens ordförande Hans Lindström och enhetschef kansli Louise
Linde informerar om förestående folkomröstning 2021-12-12.
d) Kommunchef Stefan Larsson och samhällsbyggnadschef Mats
Dahlberg informerar om invigning av Söderåsbanan 2021-12-11.
e) Kommunchef Stefan Larsson informerar om läget vad gäller Covid-19 i
förvaltningen.
f)

Kommunchef Stefan Larsson informerar om genomförd intern kontroll,
vid vilken en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster inom
Sektor vård och omsorg uppdagats (Dnr 256-2020).

g) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Centralisering av
upphandling av ramavtal för bemanningstjänster till
kommunledningskontorets HR-avdelnings bemanningsenhet (Dnr 4172021).
h) Kommunchef Stefan Larsson informerar om Begäran från Bjuvs
kommun om utträde ur Söderåsens miljöförbund (Dnr 194-2020).
i)

Förvaltningsrättens i Malmö dom gällande överklagande av
kommunfullmäktiges i Svalövs kommuns beslut den 25 maj 2020, § 93 98 - Överklagandet avslås (Dnr 180-2020)

j)

Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommunfullmäktiges
beslut 2021-10-25, § 239, Mål och budget 2020, plan 2023 – 2024,
samt Förvaltningsrättens i Malmö avslag på inhibitionsyrkandet (Dnr
424-2021).

k) Preliminär befolkningsstatistik/folkmängd för augusti månad 2021 (Dnr
152-2021).

Protokollet ska skickas till:
-
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§ 274 Protokoll
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-26
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-05
Protokoll från styrelsemöte i Svalövs Kommunhus AB, 2021-10-12

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 1-2021

§ 275 Avsägelser och val
Kommunstyrelsens beslut
1. Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Sammanfattning av ärendet
Några avsägelser eller val att förrätta föreligger inte.

Protokollet ska skickas till:
Samtliga berörda förtroendevalda
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, EELS, AAAI, JNON)
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Dnr KS 420-2021, SKHAB 17-2021

§ 276 Ägardirektiv för AB SvalövsBostäder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderade ägardirektiv för AB SvalövsBostäder, daterat
2021-10-05, fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs Kommunhus AB har vid sitt styrelsemöte 2021-10-12, § 93, fattat
följande beslut: a) Förslag till reviderade ägardirektiv för AB SvalövsBostäder,
daterat 2021-10-05, fastställs och ärendet skickas vidare till
kommunfullmäktige.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av VD Jane Bergman, AB Svalövs
Kommunhus.

Beslutsunderlag
Protokoll från Svalövs Kommunhus AB 2021-10-12, § 93
Förslag till reviderade ägardirektiv för AB SvalövsBostäder, daterat 2021-10-05

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Aase Jönssons (KD) förslag till
beslut i kommunfullmäktige: 1) Förslag till reviderade ägardirektiv för AB
SvalövsBostäder, daterat 2021-10-05, fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet skickas till:
AB SvalövsBostäder
Svalövs Kommunhus AB
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, SARA)
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Dnr 245-2021

§ 277 Extra ekonomisk redovisning - Vård- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-06-07, § 142 (Dnr 119-2021), bl a följande
beslut: 1) Vård och omsorgsnämnden uppdrags att få ekonomi i balans i
enlighet med av kommunfullmäktige antagen budget 2021. 2) Vård och
omsorgsnämnden uppdrags att inkomma med extra ekonomisk redovisning till
kommunstyrelsen i månaderna augusti, september och oktober.
I juni månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en helårsprognos på -11 100
tkr i avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, Vård och omsorg 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-03, § 62, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos juni 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 185, följande beslut: 1) Redovisningen
godkänns. 2) Information avseende ekonomisk handlingsplan noteras.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-08-26, § 69, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos juli 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
I juli månad lämnar vård- och omsorgsnämnden en oförändrad helårsprognos
jämfört med tidigare lämnade prognos i juni. En helårsprognos på - 11 100 tkr i
avvikelse jämfört med budget. Politisk organisation 0 tkr, vård och omsorg
- 7 032 tkr och LSS - 4 068 tkr.
Kommunstyrelsen fattade 2021-09-13, § 218, följande beslut: 1) Redovisningen
godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2021-09-29, § 78, följande beslut: 1)
Ekonomisk uppföljning/prognos augusti 2021 för vård- och omsorgsnämnden
godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, § 243, följande beslut: 1) Redovisningen
godkänns. 2) Vård- och omsorgsnämnden uppdras att inkomma med extra
ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen även i månaderna november och
december samt januari och februari 2022.
Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2021-10-28, § 91, kommunstyrelsen fatta
följande beslut: 1) Ekonomisk uppföljning/prognos september 2021 för vårdoch omsorgsnämnden godkänns. 2) Den särskilda uppföljningen överlämnas till
kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-10-28, § 91
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 243
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-09-29, § 78
Uppföljning/Prognos augusti 2021 vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 218
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26, § 69
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 185
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2021-08-03, § 62
Uppföljning/Prognos juni 2021 Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 142

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Redovisningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM, CCAN, SARA)

Justerare
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Dnr 227-2021

§ 278 Utvecklingsnätverk – medborgardialog som ett
systematiskt arbetssätt
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut 2021-08-16, § 191, punkt 2)
"Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra styrgrupp, tillsammans
med kommunchef och utvecklingschef" upphävs.
2. Mot bakgrund av ämnesområdet för nätverket, överlämnas styrningen
av projektet till kommunfullmäktiges presidium, vilket i enlighet med
fullmäktiges arbetsordning ansvarar för de övergripande
demokratifrågorna i samverkan med representanter för samtliga
politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
För att stödja kommuner och regioner i fortsatt utveckling av medborgardialog
bjöd SKR sommaren 2021 in kommuner och regioner till att delta i ett nätverk
för att utveckla system som innebär att medborgardialogen blir en naturlig del i
organisationens styr- och ledningssystem. Styrningsnätverket är till för
kommuner och regioner som redan kommit en bit med sitt arbete kring
medborgardialog och som vill komma vidare med att utveckla ett systemför
detta. Nätverket innebär ett aktivt åtagande att delta i möten och att arbeta
konkret på hemmaplan med hur dialogen organiseras och systematiseras.
Utvecklingsarbetet avses fokusera på att varje kommun eller region utvecklar
sitt system utifrån sina lokala förutsättningar, där medborgardialogen ingår i
strukturen för styr- och ledningssystem. Lärande exempel skall spridas till andra
kommuner och regioner som inspiration till eget utvecklingsarbete.
Kommunstyrelsen fattade 2021-08-16, § 191, följande beslut: 1) Svalövs
kommun skall anmäla sitt intresse att deltaga i SKR:s Utvecklingsnätverk medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt. 2) Kommunstyrelsens
arbetsutskott skall utgöra styrgrupp, tillsammans med kommunchef och
utvecklingschef. 3) Finansiering av deltagande sker inom beslutad budgetram.
Bakgrunden till beslutet att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp
var att kommunstyrelsen enl § 21 ansvarar för att medborgarinflytandet
utvecklas ytterligare inom styrelsens verksamhetsområden.
Motsvarande skrivning finns i övriga nämnders reglementen, men eftersom
arbetet avses vara kommunövergripande, bör ansvaret för ledning av projektet
och framtagande av projektdirektiv ligga hos kommunfullmäktiges presidium.
Bakgrunden till föreslaget är att det av kommunfullmäktiges arbetsordning, § 5,
framgår att fullmäktiges presidium ska ansvara för de övergripande
demokratifrågorna i samverkan med representanter för samtliga politiska partier
som finns representerade i fullmäktige.
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Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-26
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 191
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 63Arbetsutskottets protokoll 2021-0720, § 63
Inbjudan, daterad 2021-06-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsens beslut 2021-08-16, § 191, punkt 2)
"Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra styrgrupp, tillsammans med
kommunchef och utvecklingschef" upphävs. 2) Mot bakgrund av ämnesområdet
för nätverket, överlämnas styrningen av projektet till kommunfullmäktiges
presidium, vilket i enlighet med fullmäktiges arbetsordning ansvarar för de
övergripande demokratifrågorna i samverkan med representanter för samtliga
politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, HAAD, KAPL, JNON)

Ajournering 15.00 – 15.15
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Dnr 156-2021

§ 279 Trygghetssatsning sommaren 2021 med anledning
av Covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Med restriktionerna i samband med covid-19 bedömer polisen och förvaltningen
att det finns en ökad risk för social oro. För att möta och vara förberedda på en
sådan eventuell utveckling föreslår förvaltningen att likt förra året (2020)
återigen att det genomförs en särskild trygghetssatsning. En satsning på hela
Svalövs kommun som även inkluderar kommunens byar.
Målet med satsningen är likt föregående år att skapa utomhusaktiviteter för en
bredare målgrupp, med fokus på barn/ungdom mellan 6-18 år (I Svalövs
kommun finns det idag ca 2400 barn/ungdomar mellan 6-18 år). Att genom
rörelse/aktivitet runt om i kommunen synas och på så sätt förebygga
förstörelse, oro och ordningsstörningar. Detta i samverkan med föreningslivet,
social sektor, privata aktörer, polis, Svalövs lokaler och Svalövsbostäder i
enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förvaltningens tanke med sommarens Trygghetsåtgärder är att involvera
ungdomsrådet, social sektor samt anställa trygghetsvärdar och utveckla
konceptet walk and talk. Detta i en kombination med en aktiv satsning
tillsammans med föreningslivet, där kommunen stöttar upp med ungdomsvärdar
vid aktiviteter runt om i kommunen. Om möjligt även involvera ungdomsjobb
och ger möjlighet till aktiviteter för socioekonomiskt svaga ungdomar och
familjer till en aktiv sommar. Detta gör att man kommer få en stor bredd på
sommarens trygghetssatsning.
Om lättnader i Covid-19 innebär ökat behov av aktiviteter/arrangemang eller för
ytterligare trygghetsskapande åtgärder om så krävs i runt om i kommunen är
det av största vikt att en reserverad summa finns att tillgå för att snabbt kunna
agera utifrån uppkomna lägen.
Statsbidrag från socialstyrelsen med covidsäkra sommarlovspengar är utlovade
från regeringen med sökstart början av maj (år 2019 erhöll Svalövs kommun
262 000 kronor – nivån kommer troligtvis landa däromkring för 2021), dessa
pengar är öronmärkta för ungdomar 6-15 år. Detta bidrag skall vara ett stöd till
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter vilket ger möjligheter till ett större utbud
av aktiviteter under sommaren.
Under 2020 gjordes en liknande satsning som genom kommunstyrelsens
anslag till förfogande gjorde att kommunen sommaren 2020 skapade
samlingsplatser, aktiviteter och glädje för en bred grupp av kommunens
innevånare runt om i Svalövs kommun.
Satsningen bidrog till minskad oro, ordningsstörningar och förstörelse i
kommunen och skapade samarbete mellan olika organisationer, föreningar och
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individer. Aktiviteterna var välbesökta, uppskattade och det fanns en stor bredd
av olika aktiviteter.
Kommunstyrelsen fattade 2021-05-17, § 130, följande beslut: 1) Förvaltningen
uppdras att genomföra en särskild trygghetssatsning inom Svalövs kommun i
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 2) Förvaltningen
uppdras vidare att lämna periodvisa rapporter till kommunstyrelsens presidium
under genomförandetiden (1 juni - 31 augusti 2021). 3) Kommunstyrelsen
anslår maximalt 400 000 kronor för att täcka kostnaderna för den särskilda
trygghetssatsningen. Kostnaderna ska belasta kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2021 med anledning av Covid-19, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr KS 32-2021). Av dessa
medel ska minst 50 000 kronor nyttjas i samråd med Ungdomsrådet. 4)
Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd
med kommunstyrelsens presidium, besluta om att nyttja en reserverad summa
av denna trygghetssatsning på 200 000 kronor om lättnader i covid19restriktioner innebär ökat behov av aktiviteter/arrangemang eller för ytterligare
trygghetsskapande åtgärder om så kräver runt om i kommunen. 5)
Förvaltningen uppdras att återrapportera utfallet av trygghetssatsningen senast
i samband med kommunstyrelsens sammanträde i november månad 2021.
Arbetsutskottet fattade 2021-07-20, § 58, följande beslut: 1) Informationen
noteras.
Nu föreligger utvärdering från Socialchef Cecilia M Andersson och fritidschef
Niklas Fonskov, daterad 2021-11-01.

För att öka kontinuiteten anställdes två trygghetsvärdar med god kännedom
om kommunen och var det brukar röra sig ungdomar. Trygghetsvärdarna
har tillsammans med myndighets personal från Social sektor arbetat ett par
kvällar i veckan, framförallt under helgerna. Besöken skedde över hela
kommunen, speciellt utpekade platser s k ”Hot spots” besöks i samverkan
med polisen och kommunens kris o säkerhetssamordnare.
Utöver denna satsning bedrev också fritidsenheten tillsammans med två
idrottsföreningar ”Walk and Talk”. Detta innebar att föreningarna vissa
kvällar under sommaren funnits ute i kommunen för att möta upp ungdomar
för ett samtal eller bara gemenskap.
Fritidsenheten beviljades ett statsbidrag om 176 000 kr för
sommarlovsaktiviteter. För dessa medel anställdes två sommarlovsvärdar
och ett sommarlovsprogram skapades.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan
Larsson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 58
Tjänsteskrivelser, daterade 2021-07-08 resp 09
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Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 130
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m f yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.

Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Kommunförvaltningen (CCAN, NSFV, AAN, EVLT)
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Dnr KS 129-2021, BIN 38-2020

§ 280 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala föreningsbidrag,
daterat den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1 januari
2022.
2. Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2)
upphävs från och med den 31 december 2021, utom de delarna gällande
bidrag för samlingslokaler.
3. Förvaltningen uppdras att under 2022 påbörja en separat översyn av
bidragen till samlingslokaler.
4. Nu gällande tilldelning av bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad
till dess att översyn enligt 3) är färdigställd och nytt beslut är fattat.

Reservation
Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Marie Irbladhs m fl yrkande.

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslutade den 12 oktober 2021, § 109, att återremittera
förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till förvaltningen för
beredning. Förvaltningen ska bereda svar på hur förslaget påverkar
kommunens föreningar och samlingslokaler, vad det konkret innebär för
föreningar och samlingslokaler att föreningsbidragen revideras, samt tydligt visa
vad som är förändrat jämfört med de bidragsbestämmelser som finns idag.
Förvaltningen återkommer efter beredning med följande förtydligande, vilket
förvaltningen anser tillsammans med övrigt underlag i ärendet besvara
återremissens frågeställningar.
Förslagets innebörd för föreningar och samlingslokaler i Svalövs kommun
Förslaget gynnar föreningar som utvecklar sin verksamhet med fokus på
aktivitet för de prioriterade målgrupperna (barn och unga 0-20 år, pensionärer
65+ samt personer med funktionsvariation). På detta sätt säkerställer
kommunen att tillgängliga medel används ändamålsenligt och transparent.
En tydlig bild av de grunder på vilka bidrag beviljas innebär en förbättrad
möjlighet för föreningar att planera för sin verksamhet och sin ekonomi.
Fler föreningar kommer att kunna söka ett bidrag för lokal eller fastighet som
ligger närmare faktiska kostnader vilket gynnar mindre föreningar.
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I dagsläget påverkas inte samlingslokaler av förslaget. I ärendet föreslagen
översyn av bidragen till samlingslokaler får utgöra underlag för framtida beslut
om tilldelning.
Förändringar i jämförelse med nu gällande bidragsbestämmelser
Eftersom strukturen i nu gällande bidragsbestämmelser skiljer sig så pass
mycket från strukturen i förslaget, är det inte möjligt att markera ändringar direkt
i bidragsdokumentet.
Förslaget innebär följande förändringar:
Det riktade verksamhetsbidraget plockas bort och ersätts med drifts- respektive
hyresbidrag. Övriga nu gällande bidragsformer kvarstår men är omarbetade på
ett sådant sätt att de följer relevanta kommunövergripande styrdokument och
på ett betydligt bättre sätt tydliggör grunderna för tilldelning av medel. De nya
bidragsformer som införs är redovisade i rapport daterad den 5 oktober 2021
och i tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2021.
Bildningsnämnden föreslog 2021-10-22, § 118, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till reviderade
bestämmelser för kommunala föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021,
antas att gälla från och med den 1 januari 2022. 2) Bidragsbestämmelser för
föreningar i Svalövs kommun (KFS 1997:2) upphävs från och med den 31
december 2021, utom de delarna gällande bidrag för samlingslokaler. 3)
Förvaltningen uppdras att under 2022 påbörja en separat översyn av bidragen
till samlingslokaler. 4) Nu gällande tilldelning av bidrag till samlingslokaler
kvarstår oförändrad till dess att översyn enligt 3) är färdigställd och nytt beslut
är fattat.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av enhetschef kansli Louise Linde
och utvecklingsstrateg Linnéa Tingne.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-22, § 118
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-15
Bildningsnämndens protokoll 2021-10-12, § 109
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-05
Förslag till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag.
Svalövs kommun (2021), Förslag till reviderade bestämmelser för
föreningsbidrag, rapport daterad den 5 oktober 2021
Svalövs kommun, Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS
1997:2)
PWC (2020), Granskning av bidrag och stöd till föreningar i Svalövs kommun
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-12
Bildningsnämndens protokoll, 2020-03-17, § 27
Bildningsnämndens protokoll, 2020-09-10, § 90
Bildningsnämndens protokoll, 2021-04-13, § 38

Justerare

Utdragsbestyrkande

16(31)

Kommunstyrelsen

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Kim Hellströms (SD), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons (KD), Ingrid Ekströms
(SD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Förslag till reviderade bestämmelser för kommunala
föreningsbidrag, daterat den 5 oktober 2021, antas att gälla från och med den 1
januari 2022. 2) Bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun (KFS
1997:2) upphävs från och med den 31 december 2021, utom de delarna
gällande bidrag för samlingslokaler. 3) Förvaltningen uppdras att under 2022
påbörja en separat översyn av bidragen till samlingslokaler. 4) Nu gällande
tilldelning av bidrag till samlingslokaler kvarstår oförändrad till dess att översyn
enligt 3) är färdigställd och nytt beslut är fattat.
Marie Irbladh (C) och Annelie Johnsson (C): I första hand: Ärendet
återremitteras med följande motivering: ”Med tanke på att det inte går att se
konsekvenserna för föreningarna, vill vi se tabeller som visar bidragen före och
efter förändringen. Det ska också framgå hur kommunens ekonomi totalt
påverkas”. I andra hand: Avslag på Kim Hellströms m fl yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Marie Irbladhs m fl återremissyrkande,
och finner att kommunstyrelsen avslår det.
Ordföranden ställer proposition på Kim Hellströms m fl yrkanden och Marie
Irblahds m fl avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen antar Kim
Hellströms m fl yrkanden.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (HSDT, NSFV, LATE, MSWN, SARA, RNWF)
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Dnr 356-2021

§ 281 Dataskyddsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för dataskyddsorganisation, daterade den 1 november 2021
antas
2. Nämnderna uppmanas upprätta intern dataskyddsorganisation samt
förordna dataskyddssamordnare i enlighet med antaget styrdokumentet.
3. Nämnderna uppmanas återrapportera intern dataskyddsorganisation
samt förordnade dataskyddssamordnare till kommunstyrelsen.
Återrapporteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17
december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Alla organisationer som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa
dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudets funktion i
organisationen är, i enlighet med dataskyddsförordningen, kontrollerande och
rådgivande. Dataskyddsombudet har till uppgift att granska nämndernas
efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det innebär att varje nämnd
självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av
dataskyddsombudet.
Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt över nämnderna ett särskilt
ansvar för kommunens behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen ska
inom ramen för uppsiktsplikten vid behov ge nämnderna råd, anvisningar och
förslag på åtgärder.
För att personuppgiftsansvariga nämnder ska kunna säkerställa och
dokumentera att dataskyddsförordningen efterlevs, föreslår förvaltningen att
kommunstyrelsen antar en struktur för dataskyddsarbetet.
En uttalad dataskyddsorganisation underlättar för kunskaps- och
informationsspridning samt tydliggör vilket ansvar respektive roll har inom
dataskyddsarbetet.
Då nämndernas olika verksamheter har olika behov, föreslås ingen enhetlig
struktur för hela kommunen. Istället ger den föreslagna strukturen en ram för
hur dataskyddsorganisationen ska organiseras utifrån nämndernas verksamhet.
Till exempel ska varje nämnd ha minst en dataskyddssamordnare, men
kommunstyrelsen som har diversifierade verksamhetsområden ska utse en
dataskyddssamordnare för varje verksamhetsområde. Idag har redan varje
avdelningen på kommunledningskontoret en utpekad dataskyddssamordnare.
En roll som inte finns i nuvarande dataskyddsorganisation är
”Dataskyddskoordinatorer”. Verksamheter som är geografiskt spridda, eller som
hanterar stora mängder personuppgifter, föreslås utse en eller flera
dataskyddskoordinatorer. Exempel på verksamheter som behöver utse
dataskyddskoordinatorer är särskilt boende, förskola och grundskola.
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I arbetet med att ta fram ett förslag till dataskyddsorganisation så har
förvaltningen dels tagit del av andra kommuners upprättade struktur, dels
information från Integritetsmyndighetens samt facklitteratur på området.
Om föreslagen struktur antas, finns det ett antal bilagor som syftar till att stöta
de personuppgiftsansvariga nämnderna i utformningen av deras respektive
dataskyddsorganisation.
Bilagorna består av exempel på hur en dataskyddsorganisation kan se ut, en
beskrivning av rollerna i strukturen och föreslagna arbetsuppgifter samt en
redogörelse över dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som
framgår av artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av enhetschef Louise Linde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01
Förslag till dataskyddsorganisation, daterad 2021-11-01
Bilaga 1: Exempel på dataskyddsorganisation
Bilaga 2: Rollbeskrivning och vägledning vid upprättande av
dataskyddsorganisation
Bilaga 3: Dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som framgår av
artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Riktlinjer för dataskyddsorganisation, daterade den 1
november 2021 antas. 2) Nämnderna uppmanas upprätta intern
dataskyddsorganisation samt förordna dataskyddssamordnare i enlighet med
antaget styrdokumentet. 3) Nämnderna uppmanas återrapportera intern
dataskyddsorganisation samt förordnade dataskyddssamordnare till
kommunstyrelsen. Återrapporteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 17 december 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser
Samtliga sektorchefer
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA, SARA, FKRT, RNWF)
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Dnr KS 203-2021

§ 282 Policy för att motverka mutor, korruption och
andra otillbörliga förmåner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Policy för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga förmåner,
daterad 27 september 2021, antas.

Sammanfattning av ärendet
För närvarande genomförs en allmän översyn av de styrdokument som berör
anställda i Svalöv kommun då en chef- och medarbetarpolicy håller på att
arbetas fram. I samband med denna översyn noterades att ett delyrkande i en
bifallen motion ifrån vänsterpartiet ännu inte verkställts.
Aktuell policy syftar till att stärka och tydliggöra kommunens ställningstagande
mot korruption, mutor och otillbörliga förmåner samt verkställa den bifallna
motionen, avseende punkt 4.
I det fall som policyn antas, så avses den att kompletteras med mer detaljerade
riktlinjer för att underlätta efterlevnad.
Personalutskottet föreslog 2021-10-05, § 33, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till policy för att motverka
mutor, korruption och andra otillbörliga förmåner, daterad 27 september 2021,
antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnas en redogörelse av
nämndsekreterare/jurist Sara Rävås.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till Policy för att motverka mutor, korruption och andra
otillbörliga förmåner, 2021-11-01
Personalutskottets protokoll 2021-10-05, § 33
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-28
Förslag till Policy för att motverka mutor, korruption och andra otillbörliga
förmåner, 2021-09-27
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18, § 114

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds (M), Aase Jönssons
(KD), Marie Irbladhs (C), Stefan Petterssons (M), Annelie Johnssons (C), Ingrid
Ekströms (SD), Anneli Perssons (C), Kim Hellströms (SD), Wioletta Kopanska
Larssons (SD), Krister Olssons (S) och Torbjörn Ekelunds (L) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: Policy för att motverka mutor, korruption och andra
otillbörliga förmåner, daterad 27 september 2021, antas.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR-chef
Utvecklingschef
Sektorchefer
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Dnr 358-2017

§ 283 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda 2019-2022 (arvode)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14 oktober 2021,
antas att gälla från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda har varit uppe för
diskussion vid ett antal partiöverläggningar under 2020 och 2021. De
synpunkter som framkommit vid partiöverläggningar har tagits i beaktande och
ersättningsbestämmelserna föreslås nu revideras.
Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.
Kommunstyrelsen fattade 2021-10-11, 260, följande beslut: 1) Ärendet
återremitteras till kommunfullmäktiges presidium.
Kommunfullmäktiges presidium fattade 2021-11-14, § 18, följande beslut: 1)
Förslag till reviderade bestämmelser, daterade den 14 oktober 2021, antas att
gälla från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2021-11-14, § 18
Förslag till reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda, daterade 2021-10-14
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-11, § 260
Kommunfullmäktiges presidium protokoll 2021-09-15, § 21
Förslag till reviderade bestämmelser för ersättningar till kommunalt
förtroendevalda, daterade 2021-08-30
Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda, antagna 201810-29

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L),
Ingrid Ekström (SD) och Aase Jönsson (KD): 1) Förslag till reviderade
bestämmelser, daterade den 14 oktober 2021, antas att gälla från och med den
1 januari 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Enhetschef kansli
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Dnr 757-2013

§ 284 Reglemente för kontroll av ekonomiska
transaktioner
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till reviderat Reglemente för
ekonomiska transaktioner, att föreligga senast vid kommunstyrelsens
sammanträde i mars 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2013-09-23, § 115, ett reglemente för ekonomiska
transaktioner. Mot bakgrund av att det förflutit ett antal år sedan dess, och mot
bakgrund av vunna erfarenheter, finns det anledning att se över reglementet.

Beslutsunderlag
Reglemente för ekonomiska transaktioner
Kommunfullmäktige antog 2013-09-23, § 115

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Förvaltningen uppdras att ta fram
förslag till reviderat Reglemente för ekonomiska transaktioner, att föreligga
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM)
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Dnr KS 398-2021

§ 285 Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (GCplan)
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till reviderad
cykelplan för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd
remissbehandling, föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2022.

Sammanfattning av ärendet
Då det nu förflutit mer än sju år sedan gällande cykelplan antogs av
kommunfullmäktige, finns det skäl att revidera planen.
Arbetsutskottet föreslog 2021-10-26, § 100, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Samhällsbyggnadsnämnden
uppdras att ta fram förslag till reviderad cykelplan för Svalövs kommun. Planen
ska, efter genomförd remissbehandling, föreligga för beslut vid
kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 100
Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-07 Cykelplan, antagen av
kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28, §
52

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Jan Zielinskis (S) och Stefan
Petterssons (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till reviderad cykelplan
för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd remissbehandling, föreligga
för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, SARA)
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Dnr KS 399-2021

§ 286 Remissvar – Samrådsutskick av nytt
handlingsprogram 2022 för Räddningstjänsten Skåne
Nordväst
Kommunstyrelsens beslut
1. Svalövs kommun har inget att erinra.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har fått rubricerat handlingsprogram 2022 för
räddningstjänsten Skåne Nordväst som beskriver hur man lever upp till lagen
om skydd mot olyckor både gällande förebyggande verksamhet och också
räddningstjänst.
Handlingsprogrammet bedöms stämma väl överens med nuvarande goda
samverkan och gemensamma förmåga.
Arbetsutskottet föreslog 2021-10-26, § 99, kommunstyrelsen fatta följande
beslut: 1) Svalövs kommun har inget att erinra.
Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 99
Förslag till remissvar, daterat 2021-10-19
Remissmissiv, samrådsutskick av nytt handlingsprogram, inkommit 2021-10-06
Handlingsprogram 2022 för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommit
2021-10-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Svalövs kommun har inget att
erinra.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (inkl yttrande)
Kommunförvaltningen (SNLN, EON)
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Dnr 126-2020

§ 287 Gratifikation för våra medarbetare
Kommunstyrelsens beslut
1. En gratifikation om 500 kr ska utdelas till tillsvidareanställda och
visstidsanställda medarbetare som aktivt tjänstgjort under perioden
september till november 2021. Även medarbetare som varit frånvarande
från arbetet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet under denna
period ska erhålla gratifikationen.
2. Gratifikationen administreras via en rekvisition för varje medarbetare,
vilken närmaste chef undertecknar.
3. Gratifikationen kan nyttjas from den 16 november till den 31 december
2021 och får inte avse spel, alkohol samt tobak.
4. Gratifikationen ska nyttjas inom det lokala näringslivet inom Svalövs
kommun.
5. Eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av gratifikationen
belastar den enskilde medarbetaren.
6. Kostnaden för åtgärden ovan får maximalt uppgå till 860 tkr och ska
belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 med anledning
av Covid-19, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, §
16 (Dnr KS 32-2021).

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har vid tre tidigare tillfällen utdelat gratifikationer till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som arbetat under Coronapandemin (KS § 105/2020, KS § 309/2020 samt KS § 108/2021).
I det rådande läget med fortsatt spridning av Coronaviruset och dess allmänna
påverkan på samhället vill Svalövs kommun som arbetsgivare åter premiera
våra medarbetares goda insatser. Därutöver skickar det förhoppningsvis en
fortsatt signal till det lokala näringslivet att Svalövs kommun även ser
näringslivets utmaningar i dessa tider.
Under förra året slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda
upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Regeringen har tidigare
meddelat att skattefriheten ska ligga kvar även för 2021 och tidigare i år kom
beskedet att beloppsgränsen samtidigt fördubblas till 2 000 kronor under 2021.
Syftet med åtgärden är att stötta företag och stärka den ekonomiska
återhämtningen, till exempel genom att anställda kan få presentkort på
restauranger och butiker och därigenom stötta det lokala näringslivet.
Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som
redan finns i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1
januari 2021 t.o.m. 31 december 2021.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medarbetare i Svalövs kommun,
som aktivt tjänstgjort under perioden september till november 2021 erhåller en
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gratifikation om 500 kronor. Även de medarbetare som varit frånvarande från
arbetet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet under denna period
föreslås erhålla gratifikationen.
Som vid tidigare utdelande av gratifikationer till medarbetare föreslås att
nyttjandet ska ske inom det lokala näringslivet i Svalövs kommun, dock inte till
spel, alkohol eller tobak. Gratifikationen ska kunna nyttjas under perioden den 1
december till den 31 december 2021.
Gratifikationerna föreslås administreras genom en rekvisition för varje
medarbetare, vilken närmaste chef undertecknar.
Skulle eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av gratifikationen uppstå
belastar dessa den enskilde medarbetaren.
Kostnaden för gratifikationerna beräknas uppgå till maximalt 860 tkr och
föreslås belasta kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 med anledning
av Covid-19, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr
KS 32-2021).
Personalutskottets fattade 2021-11-09, § 42, följande beslut: 1) En gratifikation
om 500 kr ska utdelas till tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare
som aktivt tjänstgjort under perioden september till november 2021. Även
medarbetare som varit frånvarande från arbetet på grund av sjukskrivning eller
föräldraledighet under denna period ska erhålla gratifikationen. 2)
Gratifikationen administreras via en rekvisition för varje medarbetare, vilken
närmaste chef undertecknar. 3) Gratifikationen kan nyttjas from den 1
december till den 31 december 2021 och får inte avse spel, alkohol samt tobak.
4) Gratifikationen ska nyttjas inom det lokala näringslivet inom Svalövs
kommun. 5) Eventuella skatteeffekter såsom förmånsvärde av gratifikationen
belastar den enskilde medarbetaren. 6) Kostnaden för åtgärden ovan får
maximalt uppgå till 860 tkr och ska belasta kommunstyrelsens anslag till
förfogande 2021 med anledning av Covid-19, i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr KS 32-2021).
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av kommunchef Stefan Larsson.

Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2021-11-09, § 43
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-01, § 108
Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-22, § 16
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 309
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 134
Personalutskottets protokoll 2020-04-21, § 17
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 105
Förslagsskrivelse den 7 november 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M), Aase Jönsson (KD),
Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M), Ingrid Ekström (SD), Anneli Persson
(C), Kim Hellström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD), Krister Olsson (S)
och Torbjörn Ekelund (L): 1) En gratifikation om 500 kr ska utdelas till
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tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare som aktivt tjänstgjort
under perioden september till november 2021. Även medarbetare som varit
frånvarande från arbetet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet under
denna period ska erhålla gratifikationen. 2) Gratifikationen administreras via en
rekvisition för varje medarbetare, vilken närmaste chef undertecknar. 3)
Gratifikationen kan nyttjas from den 16 november till den 31 december 2021
och får inte avse spel, alkohol samt tobak. 4) Gratifikationen ska nyttjas inom
det lokala näringslivet inom Svalövs kommun. 5) Eventuella skatteeffekter
såsom förmånsvärde av gratifikationen belastar den enskilde medarbetaren. 6)
Kostnaden för åtgärden ovan får maximalt uppgå till 860 tkr och ska belasta
kommunstyrelsens anslag till förfogande 2021 med anledning av Covid-19, i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22, § 16 (Dnr KS 32-2021).

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
kommunstyrelsen antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
HR-chef
Ekonomichef
Administrativ chef
Utvecklingschef
Kommunförvaltningen (EVLT, AAN)
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Dnr KS 19-2019

§ 288 Motion, Anmält hinder
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avskrivs från vidare handläggning med hänvisning till
Kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 §, andra stycket.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av att mer än ett år förflutit sedan motionen lades, föreslås
motionen avskrivas från vidare handläggning

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 102
Förslagskrivelse, daterad 2021-10-07
Remitteringsbeslut, daterat 2019-02-08
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 14
Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Motionen
avskrivs från vidare handläggning med hänvisning till Kommunallagen
(2017:725) 5 kap 35 §, andra stycket.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att
kommunstyrelsen antar det.
Protokollet ska skickas till:
Motionären
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, SARA)
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Dnr KS 414-2020

§ 289 Delegationsbeslut för redovisning i
kommunstyrelsen år 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden
2021-09-27 – 10-31

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202111-15
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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