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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 9.00 – 11.52
Ajournering: kl. 11.28 – 10.45

Beslutande

Ida Andersson (C)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Jan Zielinski (S), andre vice ordf
Angelie Fröjd (M), förste vice ordf
Ingrid Ekström (SD) §§ 165 - 178
Hans Lindström (SD), tjg ers för Ingrid Ekström (SD) §§ 163 - 164
Marie Irbladh (C)
Anneli Persson (S)
Bengt Jönsson (SD) tjg ers för Kim Hellström (SD)
Stefan Pettersson (M)
Wioletta Kopanska Larsson (SD)
Krister Olsson (S) tjg ers för Èmilie Lundgren (S)
Martin Gustafsson (L) tjg ers för Torbjörn Ekelund (L)
Aase Jönsson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Annelie Johnsson (C)
Niklas Bohn (S)
Agneta Sörensson (M)
Hans Lindström (SD) §§ 165 - 178
Frank Urban Johansson (KD)
Jenny Ulfvin (SD)
Anna Berg von Linde (M)

Övriga deltagare

Elisabeth Salonen Ripa (FI) (ins)
Stefan Larsson, kommunchef
Jane Bergman, ekonomichef §§ 163 - 173
Cecilia Hagström, HR-chef § 178 d)
Cecilia M Andersson, socialchef § 178 a)
Louise Linde, enhetschef kansli §§ 163 – 178 e)
Niklas Fonskov, fritidschef §§ 171 - 178 a)
Emelie Lyrefors, nämndsadministratör §§ 167 – 171
Sara Rävås, nämndsekreterare/jurist § 171
Det noteras att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare, förutom ordföranden, deltog på
distans i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 24 § och kommunstyrelsens
reglemente, 23 b §.
Icke tjänstgörande ersättare och ersättare för insynsplatser följde sammanträdet på distans.
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Utses att justera
Justeringens tid
och plats
Justerade
paragrafer

Angelie Fröjd (M)
2021-06-21, kl. 13.30, Kommunledningskontoret
§§ 163 - 178

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
Angelie Fröjd (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Louise Linde
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§ 163 Beslutad ärendelista
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175

Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB ...................................................... 4
Gemensam YH-Accelerator Familjen Helsingborg ................................... 7
Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs kommun ... 9
Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna handlingar ............... 11
Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning ................................. 13
Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen .................................. 15
Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs kommun ........................ 17
Överflyttning av arkiv till kommunala bolag som nya arkivbildare .......... 19
Reglemente för revisionen ...................................................................... 21
Motion, Ring Knutstorp- en ny port till Söderåsen .................................. 23
Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar ......................................... 24
Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande arbete på kommunens
särskilda boenden ................................................................................... 25
§ 176 Initiativärende - Angående möjligheten till fortsatt arbete hemifrån för fler
personalkategorier Svalövs kommun ...................................................... 26
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Dnr KS 325-2020, 278-2019

§ 164 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
Kommunstyrelsens förslag till 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.

Reservation
Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Krister Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jan Zielinskis m.fl.
förslag till beslut.

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.
Arbetsutskottet föreslog 2021-05-04, § 30, kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 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
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ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB. 4) Kommunfullmäktige beslutar att anta
föreliggande förslag till reviderade ägardirektiv för Svalövs Kommunhus AB.
Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2021-05-17, § 124 att fatta
följande beslut: 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.
Kommunfullmäktige beslutad den 31 maj 2021, § 143 att minoritetsåterremittera
ärendet med följande motivering: Ärendet återremitteras med följande
motivering: ”Utreda om förslag till beslut om ändring av bolagsordning och
ägardirektiv för Svalövs Utvecklings AB samt ändring av ägardirektiven för
Svalövs Kommunhus AB är förenligt med kommunallagen, t.ex. genom
bedömning av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ändringen innebär
nämligen att köp eller försäljning av aktieinnehav i dotterbolaget Svalövs
Utvecklings AB inte ska betraktas som beslut av principiell beskaffenhet eller av
större vikt. Ärenden av den karaktären ska enligt kommunallagen beslutas av
Kommunfullmäktige.”
Den 6 juni 2021 var förvaltningen i kontakt med Per Henningsson, jurist på SKR
för att få råd kring huruvida en kommun får samäga ett bolag med näringslivet
och möjligheterna att ta in nytt ägande i bolag.

Beslutsunderlag
Anteckningar från telefonsamtal med Per Henningsson, SKR, daterade 202106-06
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-31, § 143
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 124
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 30
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, daterad den 2021-01-14
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25, § 6

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): 1)
Kommunfullmäktige uppdrar åt Svalövs Kommunhus AB att undersöka
möjligheten för ytterligare delägarskap i Svalövs Utvecklings AB. 2) 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.
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Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Krister Olsson (S), Anneli Persson (S) och
Ida Andersson (C): Första hand återremiss om juridiskt underlag.
Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Krister Olsson (S), Anneli Persson (S) och
Ida Andersson (C): Andra hands yrkande: Avslag på § 164 i sin helhet.
Angelie Fröjd (M): Avslag på Jan Zielinskis m.fl. förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande för beslut och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och kommunstyrelsen antar följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för bifall till Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för bifall till att avgöra ärendet idag och 5 nej-röster för bifall till
Jan Zielinskis m.fl. återremissyrkande, har kommunstyrelsen beslutat att
ärendet ska avgöras idag. Se omröstningsbilaga 1).

Beslutsgång
Därefter ställer ordförande Teddy Nilssons m.fl. förslag mot Jan Zielinskis m.fl.
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Teddy
Nilssons m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Kommunhus AB
Svalövs Utveckling AB
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, SARA, LELE)
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Dnr KS 192-2021

§ 165 Gemensam YH-Accelerator Familjen Helsingborg
Kommunstyrelsens beslut
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.
Den 25 maj 2021, § 45 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 1) Svalövs kommun deltar i projektet gemensam YHAccelerator 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 148
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 45
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Aase Jönsson
(KD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Ida Andersson (C), Anneli Persson
(S), Bengt Jönsson (SD), Stefan Pettersson (M), Wioletta Kopanska Larsson
(SD), Krister Olsson (S) och Martin Gustafsson (L): 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.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, JMNN)
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Dnr KS 129-2021

§ 166 Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar
i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
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
Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Krister Olsson (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
bidrag till samlingslokaler. Vi ser dock att bidragen till samlingslokalerna inte
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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.
Den 25 maj 2021, § 46 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 151
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 46
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 Aase Jönsson (KD): 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 kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (RNWF, NSFV, KABD)
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Dnr KS 78-2021

§ 167 Bestämmelser om digitalt bevarande av allmänna
handlingar
Kommunstyrelsens förslag till 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.
Den 25 maj 2021, § 47 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Förslag till bestämmelser för digitalt
bevarande av allmänna handlingar, daterade 2021-05-18, antas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 152
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 47
Styrelsen för BT Kemis efterbehandlings remissvar, daterat 2021-05-26, § 21
Socialnämndens remissvar, daterat 2021-05-27, § 78
Bildningsnämndens remissvar, daterat 2021-04-18, § 52
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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
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) och Angelie Fröjd (M): Förslag till bestämmelser för digitalt
bevarande av allmänna handlingar, daterade 2021-05-18, antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag

Justerare
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Dnr KS 83-2021

§ 168 Riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
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.
Den 25 maj 2021, § 48 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 153
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 48
Styrelsen för BT Kemis efterbehandlings remissvar, daterat 2021-05-26, § 21
Socialnämndens remissvar, daterat 2021-05-27, § 78
Bildningsnämndens remissvar, daterat 2021-04-18, § 52
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
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): 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 nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EELS, LELE)
Samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag

Justerare
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Dnr KS 189-2021

§ 169 Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
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.
Den 25 maj 2021, § 49 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen fattar
följande beslut: 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 154
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 49
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) och Angelie Fröjd (M): 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 nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SARA, SAMA, EELS, RNWF, MAN)

Justerare
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Dnr KS 79-2021

§ 170 Gemensam klassificeringsstruktur för Svalövs
kommun
Kommunstyrelsens förslag till 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.
Den 25 maj 2021, § 50 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Klassificeringsstrukturen
KLASSA antas. 2) Klassificeringsstrukturen ska omfatta alla delar av
kommunens nämnder, styrelser och verksamheter, inklusive helägda bolag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 155
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 50
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17
Bilaga, Klassificeringsstruktur enligt KLASSA, daterad 2021-05-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Ingrid Ekström (SD), Aase Jönsson
(KD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Ida Andersson (C), Anneli Persson
(S), Bengt Jönsson (SD), Stefan Pettersson (M), Wioletta Kopanska Larsson
(SD), Krister Olsson (S) och Martin Gustafsson (L): 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 nämnden beslutar i
enlighet med dessa.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, EELS)
Nämnder, styrelse och helägda bolag
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Dnr KS 148-2021

§ 171 Överflyttning av arkiv till kommunala bolag som
nya arkivbildare
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. De arkivhandlingar som Kommunservice AB behöver för att bedriva sin
verksamhet ska överlämnas från samhällsbyggnadsnämnden och
införlivas i Kommunservice AB:s arkivbestånd. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid behov ha fortsatt möjlighet att ta del av de handlingar
som överlämnats.
2. De arkivhandlingar som Samhällslokaler AB behöver för att bedriva sin
verksamhet ska överlämnas direkt från AB SvalövsLokaler och
införlivas i Samhällslokalers AB:s arkivbestånd. Resterande del av AB
SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas till Svalövs kommuns
arkivmyndighet.

Sammanfattning av ärendet
Med bakgrund av den fortgående fissionen av AB SvalövsLokaler till Svalövs
Samhällslokaler AB och Svalövs Kommunservice AB kommer verksamhet
övergå från samhällsbyggnadsnämnden till de nyskapade bolagen. I samband
med att verksamhet överförs kommer även berörda arkivhandlingar behöva
flyttas över från nämnden till bolaget.
Enligt 16 § i lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för
förvaring får fullmäktige i en kommun besluta att allmänna handlingar som
kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet ska överlämnas till ett
kommunalt bolag utan att handlingarna upphör att vara allmänna.
När en kommunal myndighet upphör ska myndighetens arkiv överlämnas till
arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfullmäktige har
beslutat något annat (14 § arkivlagen samt § 8 i Svalövs kommuns
arkivreglemente). Detta innebär att AB SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas till
kommunstyrelsen när bolaget upphör. Eftersom verksamhet som ligger hos AB
SvalövsLokaler idag kommer att flyttas över till Svalövs Samhällslokaler AB
föreslås att den del av arkivet som behövs för det nya bolagets verksamhet
flyttas över direkt till bolaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 156
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Stefan Pettersson (M), Angelie Fröjd
(M), Martin Gustavsson (L), Aase Jönsson (KD) och Jan Zielinski (S): 1) De
arkivhandlingar som Kommunservice AB behöver för att bedriva sin verksamhet
ska överlämnas från samhällsbyggnadsnämnden och införlivas i
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Kommunservice AB:s arkivbestånd. Samhällsbyggnads-nämnden ska vid
behov ha fortsatt möjlighet att ta del av de handlingar som överlämnats. 2) De
arkivhandlingar som Samhällslokaler AB behöver för att bedriva sin verksamhet
ska överlämnas direkt från AB SvalövsLokaler och införlivas i Samhällslokalers
AB:s arkivbestånd. Resterande del av AB SvalövsLokalers arkiv ska återlämnas
till Svalövs kommuns arkivmyndighet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Svalövs Kommunservice AB
Svalövs Samhällslokaler AB
AB SvalövsLokaler
Kommunförvaltningen (SARA, MSDG, EELS)

Justerare
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Dnr Ks 41-2020

§ 172 Reglemente för revisionen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderat förslag till reglemente för revisionen, i enlighet med
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat 28 maj 2021, antas.

Reservation
Ida Andersson (C), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anneli Persson (S) och
Krister Olsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marie Irbladhs m.fl.
förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har tagit fram ett förslag till reviderat reglemente. Inför
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges slutgiltiga behandling har
kommunfullmäktiges presidium, ut sitt perspektiv, beretts möjlighet att uttra sig
över förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 157
Reviderat förslag till reglemente för revisionen, i enlighet med yttrande, daterat
2021-05-28
Kommunfullmäktigespresidiums protokoll 2021-05-20, § 4
Kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterad 2021-05-06
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 100
Revisionen protokoll 2021-02-16, § 20
Revisionens förslag till reviderat reglemente, daterat 2021-02-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Ingrid Ekström (SD), Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Angelie Fröjd
(M): Reviderat förslag till reglemente för revisionen, i enlighet med
kommunfullmäktiges presidiums yttrande, daterat 28 maj 2021, antas.
Maire Irbladh (C), Ida Andersson (S), Jan Zielinski (S): Ändringsyrkande: § 6
förändras enligt följande: ordförande hämtas ur oppositionen i fullmäktige, utan
koppling till styret.
Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs m.fl.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Marie Irblahds m.fl. ändringsyrkande för beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Därefter tar ordförande upp Ingrid Ekströms m.fl. förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.
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Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, MAN, LAMN)
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Dnr KS 433-2020

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

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.
Den 25 maj 2021, § 52 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 158
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 52
Yttrande, daterad 2021-05-18
Motion, inkommen 2020-12-28

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

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, KABD)
Motionärerna

Justerare
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Dnr KS 210-2020

§ 174 Motion, En mötesplats för alla – i olika åldrar
Kommunstyrelsens förslag till 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.
Den 25 maj 2021, § 53 föreslog arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1) Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 159
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-25, § 53
Yttrande, daterad 2021-05-18
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-16 § 295
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-20, § 108
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 kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, KABD)
Motionärerna

Justerare
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Dnr VON 25-2021

§ 175 Motion, Ökad livskvalitet och hälsofrämjande
arbete på kommunens särskilda boenden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens
yttrande, daterat 2021-04-20.

Reservation
Anneli Persson (S), Jan Zielinski (S) och Krister Olsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anneli Perssons m.fl. förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Èmilie Lundgren (S), Anneli Persson (S) och Marcus Donnerhag (S) inkom
2021-01-22 med motionen “Ökad livskvalité och hälsofrämjande arbete på våra
äldreboende”. I motionen yrkar Socialdemokraterna 1) att förvaltningen påbörjar
en utredning om hur förskola och vård och omsorg kan arbeta närmre varandra
så att det ges möjlighet för förskola att besöka äldreboende någon dag i
veckan, samt 2) att särskilt boende och förskolor byggs i anslutning till varandra
vid nybyggnationer.
Den 25 maj 2021, § 50 föreslog vård- och omsorgsnämnden att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: 1)
Motionen avslås, med hänvisning till vård- och omsorgsnämndens yttrande,
daterat 2021-04-20.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 160
Vård- omsorgsnämndens protokoll 2021-05-06, § 38
Yttrande, daterat 2021-04-20
Motion, inkom 2021-01-22

Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): Motionen avslås, med hänvisning till vård- och
omsorgsnämndens yttrande, daterat 2021-04-20.
Anneli Persson (S), Jan Zielinski (S) och Krister Olsson (S): Motionen bifalls.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Angelie Fröjds förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (MAMG, IANR, SARA)
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Dnr KS 220-2021

§ 176 Initiativärende - Angående möjligheten till
fortsatt arbete hemifrån för fler
personalkategorier Svalövs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Initiativärendet avvisas.

Reservation
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Marie Irbladhs m.fl. förlag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C) har inkommit med ett initiativärende
som rör möjligheten till fortsatt arbete hemifrån för fler personalkategorier
Svalövs kommun.
Utifrån att initiativärendet inte tillför något som inte redan pågår och att initiativet
till vissa delar är felaktigt avisar ordförande initiativet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 162
Initiativärende, inkommen 2021-06-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Aase Jönsson (KD): Initiativärendet
avvisas.
Marie Irbladh (C) och Ida Andersson (C): Initiativärendet överlämnas till för
beredning.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut

Protokollet ska skickas till:
Interpellanterna
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Dnr KS 414-2020

§ 177 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
2021-05-05 – 05-28

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07, § 161
Delegationsbeslut för redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 202106-07
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN)
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Dnr -

§ 178 Information
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Niklas Fonskov, fritidschef och Cecilia Andersson, socialchef informerar om:
a) Trygghetssatsning, sommaren 2021
Stefan Pettersson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Stefan Larsson,
kommunchef och Niklas Fonskov, fritidschef informerar om:
b) Röstånga Friluftsbad och simskola
c) Erbjudande om simskola i Eslövs kommun.
d) Förvaltningen informerar:
i.

Personalärende

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsbilaga 1
§ 164 Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB (ska ärendet avgöras idag?)
§ 164 - bolagen (avgöra idag)

Ja

Ida Andersson (C)

1

Jan Zielinski (S)

1

Angelie Fröjd (M)

1

Hans Lindström (SD)

1

Marie Irbladh (C)

1

Anneli Persson (S)

1

Bengt Jönsson (SD)

1

Stefan Pettersson (M)

1

Wioletta Kopanska Larsson (SD)

1

Krister Olsson (S)

Justerare

Nej

1

Martin Gustavsson (L)

1

Aase Jönsson (KD)

1

Teddy Nilsson (SD) (ordf)

1

Summa

8

5

Utdragsbestyrkande

Avstår
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