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Beslutande Angelie Fröjd (M), §§ 28 -29, § 41 a) 
Aase Jönsson (KD) tjg ers för Angelie Fröjd (M), §§ 30 – 40, § 41 b) - c) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), vice ordf §§ 28 -29, § 41 a) 
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Marie Irbladh (C) 
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Aase Jönsson (KD), §§ 28 -29, § 41 a) 
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) §§ 28 -29, § 41 a) 
Johan Wigrup (C) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 
 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef §§ 28, § 32 – 41 
Michael Andersson, administrativ chef  
Katarina Borgstrand, utvecklings- och kommunikationschef §§ 28 – 34, 
§ 41 a) 
Jane Bergman, ekonomichef § 28 - 31 
Louise Linde, enhetschef kansli  
Joakim Nilsson, enhetschef näringsliv § 34 
Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad § 
28, § 41 a) 
Aya Al-Karkhi, nämndsadministratör  
Robin Wiklöf, handläggare/jurist §§ 28 – 29, § 41 a) 
Fredrik Rosenkvist, handläggare/jurist § 33 
Cecilia  M Andersson, socialchef IFO § 33    
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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2021-05-07, kl. 9.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 28 - 41 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-05-04 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr KS 256-2020 

§ 29 Intern kontroll – Workshop  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Jane Bergman och  administrativ chef Michael Andersson håller i 
workshopen, som syftar till att vara ett underlag inför beslut om ny intern 
kontrollplan.  

Beslutsunderlag 

Intern kontroll - skrift från SKL 
Policy för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 
Kommunstyrelsens beslut  2020-12-07, § 321 
Plan för intern kontroll 2020 - kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Angelie Fröjd (M) Informationen 
noteras. 

Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 325-2020 

§ 30 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att undersöka 
möjligheten för ytterligare delägarskap i Svalövs Utvecklings AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderad 
bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 januari 2021 beslutade kommunfullmäktige att bilda Svalövs 
Utvecklings AB som ett dotterbolag till Svalövs Kommunhus AB, med 
ambitionen att i en nära framtid tillsammans med Motorbanan Ring Knutstorp 
dela ägandet med ytterligare intressenter inom näringsliv och akademi. Svalövs 
Kommunhus AB uppdrogs att vid behov föreslå förändringar av dotterbolagets 
bolagsordning till kommunfullmäktige.  

Det övergripande syftet med bolagets inrättande är att skyndsamt etablera Ring 
Knutstorp och den nordvästra kommundelen som ett nav och en Science Park 
inom den framtida fordonsbranschen.  

Svalövs Kommunhus AB bedömer att det i dagsläget finns goda förutsättningar 
att erbjuda näringsliv och akademi att ingå i ett delägarskap i Svalövs 
Utvecklings AB. För att möjliggöra detta behöver ändringar göras i antagen 
bolagsordning samt i antagna ägardirektiv.  

I föreliggande tjänsteskrivelse föreslås att Kommunfullmäktige ger Svalövs 
Kommunhus AB i uppdrag att säkra näringslivets och akademins investeringar i 
Svalövs kommun genom att besluta om eventuella delägarskap i Svalövs 
Utvecklings AB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-07 
Förslag till reviderad bolagsordning för Svalövs Utveckling AB  
Förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Utveckling AB 
Förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB 
Protokoll Svalövs Kommunhus AB 2021-02-23, § 21  
Tjänsteskrivelse, ärende KS 325-2020:100, daterad den 2021-01-14 
Utdrag ur sammanträdesprotokoll KF 2021-01-25, 325-2020 § 6.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD): 1. Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Svalövs Kommunhus AB att undersöka möjligheten för ytterligare delägarskap i 
Svalövs Utvecklings AB. 2. Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande 
förslag till reviderad bolagsordning för Svalövs Utvecklings AB. 3. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till reviderade 
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 4. Kommunfullmäktige beslutar att anta 
föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB. 

Marie Irbladh (C) och Anneli Persson (S): Avslag på ordförandes förslag till 
beslut  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med ordförandes förslag till beslut.  

Reservation  

Marie Irbladh (C) och Anneli Persson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  

 

Protokollet ska skickas till: 
JEBN, MAN, SNLN, SARA,LELE 
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Dnr KS 365-2020 

§ 31 Stiftelser och donationsfonder  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Svalövs kommun mottager donationsfonderna och kommer uppfylla 
villkoren som gåvogivaren har angivit, under förutsättning att 
donationsfonderna överlämnas som gåva. I samband med ett 
övertagande av donationsfond skall också gåvogivaren överlämna 
fondverifikat för mottagen summa. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun förvaltar idag ett antal stiftelser - fonder - där 
kommunstyrelsen är styrelse och ytterst ansvarig för beslut om utdelning.  

Regeringen har beslutat att alla stiftelser ska vara registrerade hos 
Länsstyrelsen efter den 1 januari 2016. Vissa specialiserade stiftelsetyper vars 
tillgångar endast får användas till förmån för bestämda fysiska personer ska 
dock fortsatt inte vara registrerade, exempelvis familjestiftelser. 

Ett övertagandet av fonderna kan ske först efter att Svalövs 
Handikappförenings donationsfonder registrerats hos Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-28 
Inkommen skrivelse, gällande donationsfonder hos Svalövs handikappförening. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Aase Jönsson (SD): Svalövs kommun mottager 
donationsfonderna och kommer uppfylla villkoren som gåvogivaren har angivit, 
under förutsättning att donationsfonderna överlämnas som gåva. I samband 
med ett övertagande av donationsfond skall också gåvogivaren överlämna 
fondverifikat för mottagen summa. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
SNLN, JEBN 
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Dnr KS 75-2021 

§ 32 Digitaliseringsstrategi, remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

1. Föreliggande förslag till Digitaliseringsstrategi remitteras till samtliga 
nämnder, styrelser, bolag, ungdomsrådet och rådet för handikappade 
och pensionärer. Yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2021-
08-20 inför behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
september månad 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf digitaliserings- och IT-chef Michael Wide har under en tid arbetat med 
framtagande av ett förslag till Digitaliseringsstrategi. Vi föreslår att förslaget 
remitteras till samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag, för beslut i 
kommunfullmäktige i september månad 2021. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-21 
Förslag till Digitaliseringsstrategi 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Marie Irbladh (C), Kim Hellström (SD) 
och Anneli Persson (S): Föreliggande förslag till Digitaliseringsstrategi 
remitteras till samtliga nämnder, styrelser, bolag, ungdomsrådet och rådet för 
handikappade och pensionärer. Yttranden ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
2021-08-20 inför behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 
september månad 2021 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga nämnder, styrelser och helägda bolag 
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Dnr KS 153-2021 

§ 33 Leverantörskap av tjänsten Rusta och matcha 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

1. Svalövs kommun ansöker inte om att bli leverantör av 
Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha.  

2. Förvaltningen uppdras att se över andra möjligheter för kommunen att 
få en närvaro av tjänsten Rusta och matcha i Svalövs kommun.  

3. Förvaltningen uppdras att fortsatt följa utvecklingen på området för att 
se om utsikterna för att bli leverantör förbättras.  

Sammanfattning av ärendet 

Initiativ har väckts för att Svalövs kommun ska ansöka till Arbetsförmedlingen 
om att bli leverantör av tjänsten Rusta och Matcha. För att få ett bättre 
beslutsunderlag har förvaltningen ombetts utreda de juridiska förutsättningarna.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-04-26 
Förvaltningens utredning, daterad 2021-04-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Aase Jönsson (KD):  1. Svalövs 
kommun ansöker inte om att bli leverantör av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta 
och matcha. 2. Förvaltningen uppdras att se över andra möjligheter för 
kommunen att få en närvaro av tjänsten Rusta och matcha i Svalövs kommun. 
3. Förvaltningen uppdras att fortsatt följa utvecklingen på området för att se om 
utsikterna för att bli leverantör förbättras. 

Beslutsgång 

Ordförandes tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
HAAD, CCAN, SNLN, MAN, KABD 
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Dnr KS 1056-2014 

§ 34 Uppföljning av Näringslivsstrategin 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2021-04-27, 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30 § 11 och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 35 samt 2020-
12-21 § 273. I Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till 
kommunstyrelsen ska rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt 
hur implementeringen genomförts i verksamheten.  

Under 2020 har en revidering av Näringslivsstrategi för 2017-2022 skett. 
Bakgrund till revidering är att Näringslivsstrategin passerat halvtid och att 
Svalövs kommunfullmäktige antagit Vision 2040 i december 2019. Revidering 
av strategin har tagit hänsyn till de prioriteringar som framkommit i dialog med 
Svalövs kommuns företagare, näringslivsråd och politiska företrädare under 
hösten 2019 och våren 2020 samt de prioriteringar som legat till grund för 
tidigare revidering.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2021-04-27 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Marie Irbladh (C): Uppföljningen av 
Näringslivsstrategin, daterad till 2021-04-27, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
KABD, JMNN 
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Dnr KS 131-2021 

§ 35 Vägledning gällande överblivna vaccindoser för 
Covid-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Vid förfrågan från Region Skåne ska medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) i första hand tillse att medarbetare i patientnära arbete inom 
Sektor vård och omsorg erbjuds vaccinering. 

2. I andra hand ska medarbetare som inte primärt arbetar patientnära i 
Sektor vård och omsorg erbjudas vaccinering.  

3. I tredje hand ska medarbetare i annan sektor som kommer i kontakt 
med allmänheten i större utsträckning vaccineras. Det kan t ex gälla 
personal på skolor eller förskolor. 

4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer utifrån rådande situation 
vem som lämpligast kan erbjudas överblivet vaccin med kort 
inställelsetid. I det fall medicinskt ansvarig sjuksköterska ej är i tjänst 
fattas beslut av sektorchef vård och omsorg. I det fall inte heller 
sektorchef är tillgänglig, fattas beslut av tjänsteman i beredskap (TiB). 

5. Blir sektorchef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska aktuella tas 
beslut om vaccination av kommunchef. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun är som verksamhetsutövare ansvarig för att medarbetare som 
arbetar patientnära erbjuds vaccination. Detta gäller framförallt till de som inte 
har blivit vaccinerade i fas 1 eller fas 2 samt kommande semestervikarier.  

Övriga medarbetare i kommunen vaccineras genom Region Skånes försorg 
enligt prioriteringsordning från Folkhälsomyndigheten.  

Region Skåne som nu vaccinerar medarbetare och patienter inom fas 2 och 3 
kan stå med överblivna doser av vaccin. Vaccindoserna är föruppdragna i 
sprutor innan vaccinationen påbörjas och har då en begränsad hållbarhet. När 
situationen uppstår att det finns överblivna vaccinationsdoser kontaktas 
kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska, som då får frågan om vi har 
någon/några medarbetare att erbjuda överbliven vaccination till.  

Ju längre verksamheten kommer i vaccinationsprocessen av medarbetare i 
patientnära arbete, desto färre medarbetare finns kvar som saknar 
vaccinationserbjudande.  

Vid kontakt med Region Skåne om eventuella överblivna doser behöver därför 
medicinskt ansvarig sjuksköterska en vägledning för att hantera för att inte 
riskera att vaccin kasseras. Den som på detta sätt blir erbjuden vaccin är 
garanterad vaccin dos två av Region Skåne. 
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Inställelsetiden för den som ska vaccineras är snäv, eftersom det måste finnas 
närhet till läkare. Hälsodeklaration och legitimation måste medtas.  

Ärendet har behandlats vid kommunalrådsberedning 2021-04-19, varvid 
kommunstyrelsens presidium var enigt, varvid ett brådskande ordförandebeslut 
fattades.  

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut, daterat 2021-04-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Marie Irbaldh (C), Anneli Persson (S): 
1. Vid förfrågan från Region Skåne ska medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS) i första hand tillse att medarbetare i patientnära arbete inom Sektor vård 
och omsorg erbjuds vaccinering. 2. I andra hand ska medarbetare som inte 
primärt arbetar patientnära i Sektor vård och omsorg erbjudas vaccinering. 3. I 
tredje hand ska medarbetare i annan sektor som kommer i kontakt med 
allmänheten i större utsträckning vaccineras. Det kan t ex gälla personal på 
skolor eller förskolor. 4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer utifrån 
rådande situation vem som lämpligast kan erbjudas överblivet vaccin med kort 
inställelsetid. I det fall medicinskt ansvarig sjuksköterska ej är i tjänst fattas 
beslut av sektorchef vård och omsorg. I det fall inte heller sektorchef är 
tillgänglig, fattas beslut av tjänsteman i beredskap (TiB). 5. Blir sektorchef eller 
medicinskt ansvarig sjuksköterska aktuella tas beslut om vaccination av 
kommunchef. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
MAN, SNLN, MEMG 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Dnr KS 128-2021 

§ 36 Kommuners rätt att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  

1. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om förbud mot att vistas i en 
park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 
kap förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas meddela föreskrifter enligt ovan under 
den tid som lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 är giltig, under följande villkor: 

a) föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång 
om ytterligare två veckor,  

b) det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
begränsat område, 

c) beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktige, samt 

d) om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas 
att föreskriften ska upphävas i förtid. 

e) Till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 hör en förordning som bland annat 
ger en kommun rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 
i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

Sammanfattning av ärendet 

Till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 hör en förordning som bland annat ger en kommun rätt att 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-19 
Information från Sveriges Kommuner och Regioners webbplats1 
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
                                                   
1 
https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/kommunersrattattforbjudavistelsepavissaplatser.49900.
html 
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sjukdomen covid-19. 
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) Anneli Persson (S):  1. Kommunstyrelsen 
bemyndigas att besluta om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kap förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 2. 
Kommunstyrelsen bemyndigas meddela föreskrifter enligt ovan under den tid 
som lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 är giltig, under följande villkor: 

a) föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor,  

b) det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat 
område, 

c) beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige, 
samt 

d) om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 
föreskriften ska upphävas i förtid. 

e) Till lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 hör en förordning som bland annat ger en kommun rätt att 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SNLH) 
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Dnr KS 150-2021 

§ 37 Riktlinjer, otillåten påverkan mot förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen  
 

1. Föreliggande förslag till riktlinjer gällande otillåten påverkan mot 
förtroendevalda antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av händelser såväl tidigare som i närtid, finns det anledning att 
tydliggöra kommunens roll och ansvar vad gäller otillåten påverkan mot 
förtroendevalda 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 202-04-26  
Förslag till Riktlinjer otillåten påverkan mot förtroendevalda 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD): Föreliggande förslag till riktlinjer 
gällande otillåten påverkan mot förtroendevalda antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SNLH) 
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Dnr KS 96-2020 

§ 38 Ansökan om partistöd 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Centerpartiet beviljas partistöd med 72 212 kr. 

2. Liberalerna beviljas partistöd med 36 224 kr. 

3. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 90 206 kr. 

4. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 117 197 kr. 

5. Moderaterna beviljas partistöd med 54 218 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".  

Centerpartiets, Liberalernas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och 
Moderaternas respektive ansökan om partistöd är komplett.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd 2021 från Moderaterna, inkommen 2021-04-27 
Ansökan om partistöd 2021 från Sverigedemokraterna, inkommen 2021-04-26 
Ansökan om partistöd 2021 från Liberalerna inkommen 2021-04-26 
Ansökan om partistöd 2021 från Socialdemokraterna, inkommen 2021-04-21 
Ansökan om partistöd 2021 från Centerpartiet, inkommen 2021-04-06 
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Anneli Persson (S), Marie Irbladh (C): 
1) Centerpartiet beviljas partistöd med 72 212 kr. 2) Liberalerna beviljas 
partistöd med 36 224 kr. 3)  Socialdemokraterna beviljas partistöd med 90 206 
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kr. 4) Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 117 197 kr. 5) Moderaterna 
beviljas partistöd med 54 218 kr 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
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Dnr KS 82-2021 

§ 39 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021, kvartal 1 

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

Under kvartal 1, 2021, inkom tre synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Synpunkterna redovisas på sammanträdet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 188-2020 

§ 40 Revidering av sammanträdestider 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Arbetsutskottets beslut 2020-09-29, § 67 revideras enligt följande:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2021 (kl. 13.30) 20 juli, 
24 augusti, 21 september, 26 oktober och 16 november (kl. 9). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden föreslås tidigareläggas en 
vecka, från och med julisammanträdet.  

Då kommunstyrelsens ärendemängd har ökat, tar förberedelserna inför 
sammanträdet mer tid i anspråk. Genom att tidigarelägga arbetsutskottets 
sammanträden frigörs tid för den kvalitetssäkring som krävs inför utskick av 
kommunstyrelsens kallelse.  

Decembersammanträdet som bereder ärenden inför kommunstyrelsen i januari, 
föreslås dock inte ändras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-09-29, § 67 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Arbetsutskottets beslut 2020-09-29, § 67 revideras enligt 
följande:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2021 (kl. 13.30) 20 juli, 24 
augusti, 21 september, 26 oktober och 16 november (kl. 9). 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
LELE 
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Dnr - 

§ 41 Information   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Informationen noteras.  

2. Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidium, övriga 
kommunalråd, gruppledare och nämndsordförande medges delta vid 
SKRs webbinariumserie med temat "hot och hat mot förtroendevalda". 

Sammanfattning av ärendet 

 
Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad 
informerar om:  

a) Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning (Dnr 6-2021)  

 

Stefan Larsson, kommunchef informerar om:   

b) Plan för vaccination fas III och IV  

c) Socialstyrelsen har beviljat 200 000 kr för sommarlovsaktiviteter.  

 

Ordförande Teddy Nilsson informerar om: 

a) SKRs webbinariumsserie om ”Hat och hot mot förtroendevalda”.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1. informationen noteras. 2. Kommunfullmäktiges 
presidium, kommunstyrelsens presidium, övriga kommunalråd, gruppledare och 
nämndsordförande medges delta vid SKRs webbinariumserie med temat "hot 
och hat mot förtroendevalda". 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskotten beslutar i 
enlighet med dessa.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 


