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Dnr KS 174-2021

§ 43 Utveckling av destination Söderåsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett
under många år. Under 2018 tog kommunerna ett beslut om att göra en utökad
och långsiktig satsning på Söderåsen som destination. Detta genom att de fyra
Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp tillsammans med
Söderåsens nationalpark sökte och beviljades projektet Destination Söderåsen
av Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det beviljade Leaderprojektet
sträcker sig till och med 31 oktober 2021.
I april 2021 framkom att Leader Skåne Nordväst med Öresund fått utökade
finansieringsmöjligheter. Möjlighet finns därför att ansöka om nytt Leaderfinansierat projekt där arbete med utveckling av Söderåsen som destination kan
förstärkas vidare i linje med genomfört, pågående och planerat arbete.
Vid möte den 23:e april 2021 där kommunstyrelseordföranden, kommunchefer
och näringslivsansvariga i Söderåsenkommunerna deltog, fastslogs att de
ingående kommunerna i Söderåsensamarbetet har en uttalad samsyn kring
fortsatt satsning på utveckling av Söderåsen som destination. Mötet den 23:e
april 2021 lämnade i uppdrag till näringslivsansvariga att inleda framtagande av
ny projektansökan för Leader-finansiering parallellt med pågående projekt.
Kommunstyrelsen föreslås därför bevilja förvaltningen att skriva och skicka in
ny projektansökan gällande destinationsutveckling av Söderåsen till Leader
Skåne Nordväst med Öresund.
Då Svalövs kommun håller ihop arbetet och är projektägare gav
kommunstyrelsen 17 maj förvaltningen i uppdrag att ta fram en projektansökan.
Då sista dag för inlämning av projektansökan till Leader Skåne Nordväst med
Öresund är några dagar efter kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 25
maj kommer information om projektansökan och den kommunala
medfinansieringen redovisas muntligt på arbetsutskottet för att sedan beslutas
om på kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S) och Angelie Fröjd (M):
Informationen noteras.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, KABD, JMNN, KAPL
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Dnr KS 154-2021

§ 44 Svalövsambassadörer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Nomineringstiden förlängs Svalövsambassadörer till och med 31 maj
2021.
2. Utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i
december, eller på annat lämpligt sätt mot bakgrund av rådande
omständigheter.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Riktlinjerna för Svalövsambassadörer, antagna av
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-07-30, § 89 (Dnr 861-2013), ska
Svalövsambassadörer utses årligen. Nomineringsperioden är normalt 1 januari
till 30 april, men föreslås förlängas till 31 maj 2021.
Då Svalövsmässan är instäld 2021 på grund av pandemin föreslås priset delas
ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december, eller på
annat lämpligt sätt mot bakgrund av rådande omständigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10
Riktlinjerna för att utse Svalövsambassadörer, antagna 2018-07-30

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Nomineringstiden förlängs Svalövsambassadörer till och
med 31 maj 2021. 2) Utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges
sammanträde i december, eller på annat lämpligt sätt mot bakgrund av rådande
omständigheter.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
KABD
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Dnr KS 192-2021

§ 45 Gemensam YH-Accelerator Familjen Helsingborg
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun deltar i projektet gemensam YH-Accelerator i Familjen
Helsingborg från och med 2022.
2. Beslut om finansiering på 40.000kr årligen för Svalövs kommun i
enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 ska hanteras i mål
och budget 2022 med plan för 2023-2024.

Sammanfattning av ärendet
YH-acceleratorn Familjen Helsingborg är ett test- och utvecklingsprojekt som
finansierats med projektmedel från Familjen Helsingborg under projekttiden
mars 2020 till och med december 2021. Som projektägare står Familjen
Helsingborgs nätverk för Näringslivs-och destinationsutveckling (NoD) och
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad.
Projektet har i uppdrag att utveckla och testa en kvalificerad matchningsfunktion
i Familjen Helsingborg mellan det regionala näringslivets kompetensbehov och
framtagandet av Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar). YH-acceleratorn
ska fungera som en delregional serviceorganisation mot näringslivet med
uppdrag att kartlägga och effektivisera företagens kompetensförsörjningsbehov,
både kortsiktigt och långsiktigt, med hjälp av YH-utbildningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M) och Jan Zelinski (S):
1) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att delta i
projektet gemensam YH-Accelerator i Familjen Helsingborg från och med 2022.
2) Beslut om finansiering på 40.000kr årligen för Svalövs kommun i enlighet
med tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 ska hanteras i mål och budget 2022
med plan för 2023-2024.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
SNLN, KABD, JMNN
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Dnr KS 129-2020

§ 46 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utarbetat förslag till reviderade
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun.
2. Kommunstyrelsen lyfter vikten av att föreningars möjlighet att nyttja
lokal i det kommande Allaktivitetshuset med satellitverksamhet
synliggörs i bidragsbestämmelserna.
3. Kommunstyrelsen föreslår att bidragen till samlingslokaler lyfts ut och
hanteras i en separat översyn.
4. Kommunstyrelsen anser att kommunens kostnader för att
subventionera föreningslivets tillgång till lokaler och idrottsanläggningar
bör sammanställas och redovisas i samband med redovisning av
föreningsbidragen då de utgör ett indirekt föreningsbidrag.

Deltar ej
Marie Irbladh (C) och Jan Zelinski (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2021-04-13, § 38, att remittera förslag till
reviderade bestämmelser för föreningsbidrag till kommunstyrelsen,
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samtliga
föreningar i kommunens föreningsregister. Yttrandena ska vara
bildningsnämnden tillhanda 2021-06-14.
Styret ställer sig positiva till utarbetat förslag till reviderade
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun. Vi vill dock skicka med
några synpunkter till bildningsnämnden i arbetet med att revidera
bidragsbestämmelserna.
För det första - kommunens kostnader för att subventionera föreningslivets
tillgång till lokaler och idrottsanläggningar överstiger vida de direkta
kostnaderna för direkta föreningsbidrag. Dessa kostnader bör sammanställas
och redovisas i samband med redovisning av föreningsbidragen då de utgör ett
indirekt föreningsbidrag.
Det kommande Allaktivitetshuset är en stor satsning, som möjliggör för
föreningar att bedriva aktivitet och verksamhet utan lokalkostnad. Denna
förmån bör lyftas in och synliggöras i bidragsbestämmelserna.
I dagsläget hanteras bidragsgivningen till samlingslokaler (Folkets Hus och
bygdegårdar) av inom ramen för föreningsbidragen. Aktuellt förslag till
reviderade bestämmelser för föreningsbidrag omfattar förslag om utformning av
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bidrag till samlingslokaler. Vi ser dock att bidragen till samlingslokalerna inte
harmonierar med det Fritids- och Idrottspolitiska programmet.
Kommunstyrelsen anser därför att bidragen till samlingslokaler bör lyftas ut och
hanteras separat. En separat översyn av hur dessa bidrag kan utformas och var
de organisatoriskt bör hanteras i framtiden bör genomföras.

Beslutsunderlag
Yttrande, daterade 2021-05-18
Bildningsnämndens beslut 2021-04-13, § 38
Förslag till nya bestämmelser, daterade 2021-03-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Kim Hellström (SD): 1)
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utarbetat förslag till reviderade
bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun. 2) Kommunstyrelsen
lyfter vikten av att föreningars möjlighet att nyttja lokal i det kommande
Allaktivitetshuset med satellitverksamhet synliggörs i bidragsbestämmelserna.
3) Kommunstyrelsen föreslår att bidragen till samlingslokaler lyfts ut och
hanteras i en separat översyn. 4) Kommunstyrelsen anser att kommunens
kostnader för att subventionera föreningslivets tillgång till lokaler och
idrottsanläggningar bör sammanställas och redovisas i samband med
redovisning av föreningsbidragen då de utgör ett indirekt föreningsbidrag.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
SARA, NSFV, KABD
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Dnr KS 78-2021

§ 47 Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna
handlingar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Förslag till bestämmelser för digitalt bevarande av allmänna handlingar,
daterade 2021-05-18, antas.

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.
Utifrån kraven som fastställts i arkivreglementet gällande arkivmyndighetens
ansvar har förslag till bestämmelser gällande digitalt bevarande av allmänna
handlingar upprättats. Dessa bestämmelser är framtagna för att fungera som en
ram för hur kommunen ska hantera digitala handlingar. Dem tar ursprung
utifrån Riksarkivets utfärdade föreskrifter kring digitalt bevarande av handlingar.
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor rekommenderar kommuner att
anta dessa som en norm för hantering av digitala handlingar.
Bestämmelserna ska gälla för alla nämnder, styrelser, bolag och dess
verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, § 22 att
remittera förslaget till samtliga styrelser, nämnder och helägda kommunala
bolag. Inkomna remissvar har tagits i beaktande.
Bildningsnämnden, socialnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling
har medgetts anstånd att inkomma med sina remissvar till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni 2021.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till Bestämmelser för digitalt bevarande, daterade 2021-05-18
Myndighetsnämndens remissvar, daterat 2021-04-19, § 41
Överförmyndarens remissvar, daterat 2021-04-20
Vård- och omsorgsnämndens remissvar, daterat 2021-05-06, § 37
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar, daterat 2021-04-28, § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 22
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19
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Ordlista, 2021-03-24
Bestämmelser för digitalt bevarande, daterad 2021-03-19
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27, § 4

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Förslag till bestämmelser för digitalt bevarande av
allmänna handlingar, daterade 2021-05-18, antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag
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Dnr KS 83-2021

§ 48 Riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts för beslut i kommunstyrelsen
1. Förslag till riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning, daterade
2021-05-18, antas under förutsättning att kommunfullmäktige antar
bestämmelser för digitalt bevarande av allmänna handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för arkivvård och informationsförvaltning syftar till att konkretisera
och ge praktisk vägledning till hur arkivreglementet och i bestämmelser för
digitalt bevarande ska efterlevas.
Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, nämnder, styrelse och kommunens
revisorer. Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens helägda aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 mars 2021, § 22 att
remittera förslaget till samtliga styrelser, nämnder och helägda kommunala
bolag. Inkomna remissvar har tagits i beaktande.
Bildningsnämnden, socialnämnden och styrelsen för BT Kemi efterbehandling
har medgetts anstånd att inkomma med sina remissvar till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 juni 2021.

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning,
daterade 2021-05-18
Myndighetsnämndens remissvar, daterat 2021-04-19, § 41
Överförmyndarens remissvar, daterat 2021-04-20
Vård- och omsorgsnämndens remissvar, daterat 2021-05-06, § 37
Samhällsbyggnadsnämndens remissvar, daterat 2021-04-28, § 79
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-30, § 22
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-19
Riktlinjer för arkivhantering och informationsförvaltning, daterad 2021-03-19
Arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige 2014-01-27, § 4

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Förslag till riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning, daterade 2021-05-18, antas under förutsättning att
kommunfullmäktige antar bestämmelser för digitalt bevarande av allmänna
handlingar.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med detta.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag
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Dnr KS 189-2021

§ 49 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, daterad den 17 maj
2021, antas och gäller från och med den 1 juli 2021.
2. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, antagen den 9
september 2013, § 139, upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antogs 2013-09-09.
Sedan dess har både kommunens organisation förändrats men också
dokumenthantering i stort. Sveriges kommuner och regioner, Samrådsgruppen
för kommunala arkivfrågor och Riksarkivet har uppdaterat och anpassat sina
föreskrifter och rekommendationer till en mer digital dokumenthantering. Därför
har det funnits behov av se över nuvarande plan.
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny dokumenthanteringsplan.
Den nya planen är anpassad för en digital hantering av information och data
snarare än dokument och papper. För att ha en mer rättvisande titel på den nya
planen föreslås titeln ändras till informationshanteringsplan.

Beslutsunderlag
Förvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen, daterad 2021-05-17
Kommunstyrelsens protokoll 20213-09-09, § 139
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen,
daterad den 17 maj 2021, antas och gäller från och med den 1 juli 2021. 2)
Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, antagen den 9 september
2013, § 139, upphävs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
LELE, SARA, SAMA, EELS, RNWF, MAN
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Dnr KS 79-2021

§ 50 Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Klassificeringsstrukturen KLASSA antas.
2. Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av kommunens
nämnder, styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag.

Sammanfattning av ärendet
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en klassificeringsstrukturför för
informationshantering som utgår från processer inom kommuner och regioner.
Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagsstiftning som reglerar
kommunens verksamhet, inte hur organisationen är indelad. Det gör det lättare
att hitta information från en viss verksamhet även om olika förvaltningar har
ansvarat för verksamheten vid olika tillfällen.
KLASSA består av tre delar; informationssäkerhetsklassning, handlingsplan och
upphandlingskrav.
Den övergripande klassificeringsstrukturen är ett stort sammanhållet steg
framåt för kommunen gällande digitalisering och informationssäkerhet.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17
Bilaga, Klassificeringsstruktur enligt KLASSA, daterad 2021-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Klassificeringsstrukturen KLASSA antas. 2)
Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av kommunens nämnder,
styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)
Nämnder, styrelse och helägda bolag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 96-2020

§ 51 Ansökan om partistöd 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 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".
Feministiskt initiativ ansökan om partistöd är komplett.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2021 från Feministiskt initiativ, inkommen 2021-05-02
Partistöd 2021, nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 230

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Jan Zielisnki (S): Feministiskt initiativ
beviljas partistöd med 27 055 kr.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Feministiskt initiativ

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 433-2020

§ 52 Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Reservation
Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Svalöv har i december 2020 till kommunfullmäktige inkommit
med en motion om skapandet av en ny port till Söderåsen vid Ring Knutstorp.
Motionen föreslås avslås, med hänvisning till förvaltningens pågående arbete
kring Kågeröd som destination och port till Söderåsen, där Ring Knutstorp och
berörda markägare är viktiga samverkansparter.

Beslutsunderlag
Yttrande, daterad 2021-05-18
Motion, inkommen 2020-12-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Motionen avslås.
Marie Irbladh (C): Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i
enlighet med Teddy Nilsson m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
LELE, MAN, KABD
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 210-2020

§ 53 Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ Svalöv har i juni 2020 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om en bemannad mötesplats för alla åldrar.
Feministiskt initiativ Svalöv yrkar på följande:
• Att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för en
mötesplats för olika ideella föreningar och deltagare i alla åldrar.
• Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur bemanning på
mötesplatsen kan lösas.
Styret föreslår att motionen avslås, med hänvisning till kommunstyrelsens
beslut daterat 2020-11-16, § 295.

Beslutsunderlag
Yttrande, daterad 2021-05-18
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-16 § 295
Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar, daterad 2020-06-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Motionen avslås.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
LELE, MAN, KABD
Motionärerna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 54 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunstyrelsens presidium medges delta i KEF:s utbildning Intern
kontroll för nämndsledamöter, som hålls den 14 juni 2021.

Sammanfattning av ärendet
Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad
informerar om:
a) Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning (Dnr 6-2021)
Ordförande informerar om:
b) Kommunstyrelsens presidium medges delta i KEF:s utbildning Intern
kontroll för nämndsledamöter, som hålls den 14 juni 2021.
Stefan Larsson, kommunchef informerar om:
c) Tre konstaterat smittade medarbetare på kommunledningskontoret.
d) Fortsatt planerad vaccinationsstart under vecka 21.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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