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Dnr 126-2018 

§ 54 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per 
den sista mars 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Information avseende ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per 
den sista mars 2018 presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
2018-04-23. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar muntligt om resultatet av den ekonomiska 
uppföljningen per den sista mars 2018. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): 1. Information avseende ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen per den sista mars 2018 presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2018-04-23. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 3-2017 

§ 55 Kompletteringsbudget 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar om kompletteringsbudget 2018.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Torbjörn Ekelund (L): 1. Informationen noteras. 2. 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
Ajournering kl. 09.44 – 10.02 
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Dnr 106-2018 

§ 56 Internkontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Plan för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 och 2, 
antas  

2. Planerna för övriga nämnder enligt bilaga 4-7 noteras 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en policy för internkontroll, 
som ligger till grund för internkontroll arbetet. I denna tydliggjordes bl.a. 
ansvarsfördelningen. En annan förändring var krav på tydlig och transparant 
riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag 
för beslut om vilka internkontrollmoment, som skall genomföras under det 
kommande året. De internkontrollmoment som sen väljs, är de som uppnår en 
bestämd risknivå. 

Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen får i och med detta ärende information om vilka beslut 
respektive nämnd tagit. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över det samlade 
internkontrollarbetet i kommunen och kommer också att ta del av uppföljningen 
i slutet av året. 

Bildningsnämnden har ännu inte antagit plan för internkontroll 2018.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-04-12 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-03-22, § 27 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-27, § 38 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-18, 3 
Socialnämndens protokoll 2018-01-31, § 16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31 § 143  
Policy för intern kontroll  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Olof Röstins (M) och Jan 
Zielinskis (S): Förslag till kommunstyrelsen: Plan för intern kontroll 2018 för 
kommunstyrelsen enligt bilaga 1 och 2, antas. 2. Planerna för övriga nämnder 
enligt bilaga 4-7 noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  
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Kommunförvaltningen (JBN, MAN,  



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(16) 
Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 129-2018 

§ 57 Kommunassurans Syd Försäkrings AB – utredning 
avs eventuellt utträde  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut   
 

1. Redogörelse av formerna för ett eventuellt utträde ur Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-03-26, § 43, förvaltningen i uppdrag 
att se över formerna för ett eventuellt utträde ur Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

I det nya Aktieägaravtalet som är på väg upp för politisk behandling i de olika 
delägarkommunerna anges i § 14 att avtalet gäller till och med 1 juni 2028.  

Förlängning sker med 4 år i sänder om inte avtalet sagts upp 2 år före 
avtalsperiodens utgång. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-04-13 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-26, § 43 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) 
och Olof Röstin (M): 1. Redogörelse av formerna för ett eventuellt utträde ur 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB godkänns.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 132-2018 

§ 58 Stora Villamässan 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Svalövs kommun deltar på Stora Villamässan 2019. 

2. Kommunförvaltningen uppdras att påbörja planeringsarbetet inför Stora 
Villamässan 2019. 

3. Kommunalförvaltningen uppdras att planera bemanningen av mässan. 
Kostnader förknippande med bemanning på mässan belastar respektive 
nämnd och sektor där förtroendevalda och personal är hemmahörande. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i varumärkesarbetet - att marknadsföra, öka inflyttningen samt 
positionera Svalövs kommun som en attraktiv boendekommun - så har Svalövs 
kommun deltagit på Stora Villamässan. Kommunen har medverkat vid tre 
tillfällen, där 2013 var första gången följt av 2015 samt 2017, och den 7-10 
mars 2019 går mässan av stapeln igen. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) 
och Olof Röstin (M): 1. Svalövs kommun deltar på Stora Villamässan 2019. 2. 
Kommunförvaltningen uppdras att påbörja planeringsarbetet inför Stora 
Villamässan 2019. 3. Kommunalförvaltningen uppdras att planera bemanningen 
av mässan. Kostnader förknippande med bemanning på mässan belastar 
respektive nämnd och sektor där förtroendevalda och personal är 
hemmahörande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KABD) 
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Dnr 127-2018 

§ 59 Avtal om gemensam tjänsteman i beredskap 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen  
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun tecknar avtal om gemensam tjänsteman i beredskap 
(s.k. Tib) med Skåne Nordväst räddningstjänst, i samverkan med 
kommunerna i familjen Helsingborg för avtalsperioden 1 juni 2018 till 31 
december 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan januari 2017 har räddningstjänsterna i Skåne en gemensam tibfunktion , 
tjänsteman i beredskap. Tib funktionen fokuserar enbart på räddningstjänsten 
dvs inte på hela kommunens ansvar.  

Kommunerna i familjen Helsingborg har en motsvarande Tib funktion som 
historiskt hade ansvar för uppstart vid krisberedskapsarbete. Svalövs kommun 
har haft avtal om Tib sedan 2010. Skåne Nordväst räddningstjänst sade upp 
detta avtal under 2017 och förlängde sedan avtalet tom 31 maj 2018. 

Med anledning av denna förändring förtydligas nu att det finns möjlighet att 
teckna avtal med Skåne Nordväst räddningstjänst med funktionen Tib som ska 
fungera vid kommunala kriser som en uppstartsfunktion.  

Tib är en dygnetrunt beredskap. Tib övertar inte kommunens eget ansvar. Tib 
är en beslutande funktion med delegation från respektive kommun att initiera 
kommunens egna krisberedskapasarbete. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-21 
Avtal om tjänsteman i Beredskap 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (C), Teddy Nilssons (SD), Olof Röstins (M) 
och Torbjörn Ekelunds (L): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: 1. Svalövs kommun tecknar avtal om gemensam 
tjänsteman i beredskap (s.k. Tib) med Skåne Nordväst räddningstjänst, i 
samverkan med kommunerna i familjen Helsingborg för avtalsperioden 1 juni 
2018 till 31 december 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, EOL)  
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Dnr 35-2018 

§ 60 Partistöd 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Centerpartiet beviljas partistöd med 77 626 kr. 

2. Liberalerna beviljas partistöd med 34 626 kr. 

3. Moderaterna beviljas partistöd med 60 426 kr. 

4. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 103 426 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin". 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd 2018 från centerpartiet, inkommen 2018-03-01 
Ansökan om partistöd 2018 från liberalerna inkommen 2018-03-26 
Ansökan om partistöd 2018 från moderaterna, inkommen 2018-03-26 
Ansökan om partistöd 2018 från socialdemokraterna, inkommen 2018-03-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD): Förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Centerpartiet beviljas 
partistöd med 77 626 kr. 2. Liberalerna beviljas partistöd med 34 626 kr. 3. 
Moderaterna beviljas partistöd med 60 426 kr. 4. Socialdemokraterna beviljas 
partistöd med 103 426 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Moderaterna 
Liberalerna 
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Dnr 110-2018 

§ 61 Riktlinjer för hantering av personuppgifter i 
Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Riktlinjer för hantering av personuppgifter i Svalövs kommun antas.  

2. Riktlinjer antas gälla från och med 2018-05-25 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att Svalövs kommun hanterar 
personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data 
Protection Regulation – GDPR).  Riktlinjerna omfattar alla behandlingar där 
personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad 
data.  

Riktlinjerna ska uppdateras vid behov. 

Riktlinjerna ska förankras hos alla medarbetare som ansvarar för att de agerar i 
enlighet med dessa riktlinjer och vad de vill säkerställa. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-10 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter i Svalövs kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S): Förslag till kommunstyrelsen:  1. 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter i Svalövs kommun antas. 2. Riktlinjer 
antas gälla från och med 2018-05-25 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, MAN, SNLN)  
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Dnr 358-2017 

§ 62 Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda 2019 – 2022 – begränsning av tid för 
årsarvode vid sjukskrivning m m 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens presidium med uppdraget 
att förtydliga hur reglerna runt sjukskriving ska utformas. Frågor runt 
arvodets lagliga grund för sjukkassa ska kartläggas, regler för 
återinträde i tjänst samt hur länge en arvoderad kan vara sjuk, innan 
den tvingas till sjukskrivning ska utredas, bland annat genom 
benchmarkning. Frågan om man kan tvinga personer att sjukskriva sig 
ska utredas och i övrigt annat som måste beaktas.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att 
återkomma med förslag till reglering av efter hur lång tids sjukdom m.m. en 
årsarvoderad förtroendevald inte längre uppbär årsarvodet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-01-29, § 6  
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C) 
och Jan Zielinski (S): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens presidium 
med uppdraget att förtydliga hur reglerna runt sjukskriving ska utformas. Frågor 
runt arvodets lagliga grund för sjukkassa ska kartläggas, regler för återinträde i 
tjänst samt hur länge en arvoderad kan vara sjuk, innan den tvingas till 
sjukskrivning ska utredas, bland annat genom benchmarkning. Frågan om man 
kan tvinga personer att sjukskriva sig ska utredas och i övrigt annat som måste 
beaktas.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)  
 
Ajournering kl. 10.55 – 11.00 
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Dnr 128-2018 

§ 63 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1 
2018  

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 nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens 
arbetsutskott kvartal 1, 2018, har tagits fram. Två synpunkter har kommit in. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 1 
2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr - 

§ 64 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski och kommunchef Stefan 
Larsson informerar om kommande trygghetsmätning för samtliga orter i 
kommunen. Underlaget planeras att fungera som underlag till 
kommande medborgarlöfte. Ärendet planeras att behandlas vid 
kommande kommunstyrelsesammanträde (Dnr 148-2018). 

b) Kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski och kommunchef Stefan 
Larsson informerar om samordning av yttrande med anledning av Mark- 
och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd i mål M 10717/17 
avseende ansökan om tillstånd enl. 9 och 11 kap miljöbalken för täkt av 
kaolinråvara samt bortledande av grundvatten på fastigheterna Billinge 
1:1 m fl i Eslövs kommun m fl. (Dnr 606-2014). 

c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om förvaltningens deltagande i 
krisledningsövningen ”Vårsol”, vilken äger rum den 26 april 2018.  

d) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand informerar om 
projektansökan till Leader Skåne Nordväst (Dnr 143-2018).  
 

e) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand informerar även 
om arbetslöshet och sysselsättning per sista mars 2018 samt andel 
inskrivna arbetslösa ungdomar mellan 18 – 24 år, per den sista februari 
2018 m.m. (Dnr 50-2018).  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 

 


