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Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Aase Jönsson (KD), deltar digitalt
Anneli Persson (S), deltar digitalt

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Louise Linde, enhetschef kansli
Joakim Nilsson, enhetschef näringsliv § 17, § 27
Jane Bergman, ekonomichef §§ 17 – 19, § 27
Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad, §
17, § 27
Madelene Moberg, vård- och omsorgschef §§ 17 - 22, § 27
Aya Al-Karkhi, nämndsadministratör
Peter Mauritzson, Arbetsförmedlingen § 17, § 27
Carina Månsson, Arbetsförmedlingen § 17, § 27
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Jan Zielinski (S)
Kommunledningskontoret, 2021-04-01, kl. 11.00
§§ 17 - 27

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
Jan Zielinski (S)
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Dnr KS 77-2021

§ 18 Överföring av investeringsanslag från 2020 till
2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen medges att överföra 365 000 kronor från 2020 års
investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringen ny reservkraft,
samt hjärtstartare.
2. Samhällsbyggnadsnämnden medges att överföra 11 964 000 kronor
från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringar
enligt bilaga 1.
3. Socialnämnden medges att överföra 231 000 kronor från 2020 års
investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt inom Hypergene och
moduler inom ekonomiskt bistånd.

Deltar ej
Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Att en överföring av investeringsanslag får ske mellan budgetår skall beslutas
av kommunfullmäktige. De investeringar som nu föreslås att flyttas över från
2020 till 2021 är de som är påbörjade under 2020 men av olika skäl inte hunnit
slutföras innan årsskiftet eller där faktureringen har dröjt.
Totalt begärs att 12 560 000 kronor förs över från investeringsanslaget 2020 till
2021 års anslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16
Bilaga 1

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunstyrelsen medges att överföra 365 000 kronor
från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra investeringen ny
reservkraft, samt hjärtstartare. 2) Samhällsbyggnadsnämnden medges att
överföra 11 964 000 kronor från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att
slutföra investeringar enligt bilaga 1. 3) Socialnämnden medges att överföra
231 000 kronor från 2020 års investeringsanslag till 2021 för att slutföra projekt
inom Hypergene och moduler inom ekonomiskt bistånd.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Kommunförvaltningen (AAN, EVLT)
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Dnr KS 286-2020

§ 19 Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida
pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med
kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga
påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar.
Vid arbetsutskottet föredrogs ärendet muntlig av Jane Bergman, ekonomichef.

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:
Kommunförvaltning (JEBN)
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Dnr KS 96-2020

§ 20 Kommunalt partistöd - anstånd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. De i kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år
2021 med att inkomma med de underlag som anges i Regler för
kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §. Handlingarna skall vara
kommunen tillhanda senast 2021-09-30.
2. En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med
Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2021-0630.
3. Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande, allteftersom
ansökningarna föreligger i komplett skick.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 31 § framgår följande:
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Det
innebär att varje parti skall inkomma med sin ansökan senast den 30 juni resp
år.
Av kommunens Regler för kommunalt partistöd, 4 §, framgår därutöver 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.”
Då partier, av smittskyddsskäl, önskar senarelägga sina årsmöten, finns det
anledning att bevilja anstånd vad gäller tidpunkten för ingivande av de bilagor
som skall åberopas i ansökan.
Mot bakgrund av att somliga partier kan komma att senarelägga sina årsmöten
p g a rådande omständigheter gällande Covid-19, finns det anledning att bevilja
partierna anstånd vad gäller tidpunkten för ingivande av de bilagor som skall
åberopas i ansökan.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-03-24
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30, § 187
Kommunallagen (SFS 2017:725)
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Jan Zielinski (C): 1) De i
kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 2021 med att
inkomma med de underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i
Svalövs kommun, 4 §. Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast
2021-09-30. 2) En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet
med Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2021-06-30.
3) Beslut om partistöd fattas i likhet med tidigare år löpande, allteftersom
ansökningarna föreligger i komplett skick.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Partier i kommunfullmäktige
Kommunförvaltningen (MAN, LELE)
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Dnr KS 96-2020

§ 21 Ansökan om kommunalt partistöd 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslags till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 227 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".
Kristdemokraternas ansökan om partistöd är komplett.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2021 från kristdemokraterna, inkommen 2021-03-30
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (C), Marie Irbladh (C) och
Kim Hellström (SD): Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 227 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kristdemokraterna
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Dnr KS 78-2020, KS 83-2020

§ 22 Remiss: Bestämmelser för digitalt bevarande och
riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förslag till bestämmelser för digitalt bevarande samt riktlinjer för
arkivvård och informationsförvaltning, bilagor till tjänsteskrivelse daterad
den 19 mars 2021, remitteras till nämnder, styrelser och helägda
kommunala bolag.
2. Remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast
den 14 maj 2021.

Sammanfattning av ärendet
De senaste åren har Svalövs kommun stått inför en digital förändring gällande
den analoga och den digitala informationsförvaltningen. Inflödet av handlingar
till kommunen för hantering sker i stor omfattning via digitala kanaler. Likaså
utflödet av handlingar från kommunen sker idag i första hand digitalt.
Svalövs kommun har ett dokument-och ärendesystem som ger organisationen
förutsättningar för att arbeta digitalt. Handlingar som är diarieförda i systemet
idag, bevaras både analogt och digitalt i enlighet med kommunstyrelsens
antagna dokumenthanteringsplan. Som ett led i att fortsätta driva det digitala
arbetet framåt föreslås att handlingar inte dubbellagras.
Ärendet planeras att återkommer till arbetsutskottet i maj för bredning inför
beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bestämmelserna beslutas
av kommunfullmäktige, medan riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ordlista, daterad 2021-03-24
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19
Bilaga, Bestämmelser för digitalt bevarande, daterad 2021-03-19
Bilaga, Riktlinjer för arkivhantering och informationsförvaltning, daterad 202103-19
Dokumenthanteringsplan, antagen av kommunstyrelsen 2013-09-09 § 139
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27, § 4

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Marie Irbladh (C): 1) Förslag till
bestämmelser för digitalt bevarande samt riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning, bilagor till tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021,
remitteras till nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag. 2) Remissvar
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 14 maj 2021.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag
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Dnr KS 87-2021

§ 23 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
inom området psykisk ohälsa
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Ramöverenskommelse, inkommen den 17 mars 2021, remitteras till
socialnämnden, bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
2. Remissvar ska vara kansliet tillhanda senast den 30 april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har av Region Skåne erbjudits möjlighet att ingå i en
ramöverenskommelse avseende:


Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller
psykisk funktionsnedsättning



Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet



Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning



Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel eller spel om
pengar

Överenskommelsen föreslås remitteras till socialnämnden, bildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden.
Efter beredning kommer ärendet att behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige i maj

Beslutsunderlag
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk ohälsa,
inkommen 2021-03-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Ramöverenskommelse, inkommen den 17 mars 2021,
remitteras till socialnämnden, bildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden. 2) Remissvar ska vara kansliet tillhanda senast den 30 april
2021.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, SARA, SAMA, RNWF)
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Socialnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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Dnr KS 413-2020

§ 24 Uppdrag, Webbsändning av
kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen noteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förvaltningen uppdras att presentera prisbild för webbsändning av
kommunfullmäktigemöten, med och utan textning. Underlaget ska
finnas tillgängligt i samband med kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 april.

Sammanfattning av ärendet
Jan Zielinski (S) och Claes Hallberg (S) har inkommit med en motion rörande
webbsändning av kommunfullmäktigemöten i Svalövs kommun. Motionen
behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober och genererade
då ett uppdrag att utreda möjligheten till inspelning och publicering av
kommunfullmäktiges sammanträden. Beslutet som kommunfullmäktige 202010-26, § 208, fattade var: 1) Informationen noteras. 2) Motionen ska anses
besvarad. 3) Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur inspelning och
publicering av kommunfullmäktiges sammanträden kan möjliggöras med
beaktande av motionens intentioner och aktuell lagstiftning. Uppdraget ska
även omfatta en översyn av berörda styrdokument och policys. 4) Uppdraget
ska redovisas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 208

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Angelie Fröjd (M):
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Informationen
noteras.
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Angelie Fröjd (M):
Förvaltningen uppdras att presentera prisbild för webbsändning av
kommunfullmäktigemöten, med och utan textning. Underlaget ska finnas
tillgängligt i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SARA)
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Dnr KS 81-2020

§ 25 Anmälan av ej besvarade motioner 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner per
den 24 mars 2021, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande:
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april
och oktober.”
Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning
per den 24 mars 2021.
Den 24 mars 2021 finns totalt 34 obesvarade motioner, 15 av dessa har varit
under beredning i över ett år. Av dessa 15 har 7 behandlats av ansvarig
remissinstans.

Beslutsunderlag
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2021-03-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade
motioner per den 24 mars 2021, godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)
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Dnr 80-2021

§ 26 Återrapportering av fullmäktigebeslut 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs
och återrapporteras.
Efter rekommendation från PwC antog kommunfullmäktige en rutin för
uppföljning av fullmäktigeuppdrag. Rutinen innehåller dels instruktioner för
löpande återrapportering, men också att en sammanställning av oavslutade
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger om året.
Redovisningen av ej verkställda fullmäktige beslut ska innehålla följande:


Vilket uppdrag som avses



När uppdraget gavs



Ansvarig för verkställighet



Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt



Åtgärder för verkställande



När verkställande kan förväntas ske

Sammanställningen, daterad 2021-03-25 innehåller fullmäktigeuppdrag givna
under perioden 2016-01-01 till och med 2021-03-01

Beslutsunderlag
Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2021-03-25
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68
Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-04-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad
2021-03-25 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 27 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Peter Mauritzson och Carina Månsson från Arbetsförmedlingen,
informerar om förändrat arbetssätt, extratjänster, möjligheter för
kommunen vara leverantör och KROM.
b) Hanna Åstrand, enhetschef för arbetsmarknad, välfärd och integration
informerar om:
i.

Arbetslöshet och sysselsättning per sista februari 2021.

ii.

Ansökan om rustande insatser ifrån av statsbidrag från
Delegationen mot segregation (Delmos)

c) Joakim Nilsson, enhetschef näringsliv informerar om:
i.

Leader projektet - Destination Söderåsen

ii.

Familjen Helsingborg - kartläggning presenteras den 1 april
2021.

d) Förvaltningen informerar:
i.

Nuläge avseende Röstångabadet

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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