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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.05
Ajournering: kl. 14.40 – 14.45

Beslutande

Anna Berg von Linde (M)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Jan Zielinski (S), vice ordf
Marie Irbladh (C)
Wioletta Kopanksa Larsson (SD) tjg ers för Kim Hellström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Aase Jönsson (KD) §§ 16 - 21
Anneli Persson (S)

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Michael Andersson, administrativ chef §§ 21- 24
Louise Linde, enhetschef kansli
Jane Bergman, ekonomichef
Hanna Åstrand, utvecklingschef §§ 16 - 23
Dalibor Vasic, enhetschef arbetsmarknad, integration och välfärd §§ 16
– 17a)
Niklas Schörling, trygghets- och säkerhetschef §§ 16 - 24
Birgitta Petrusson, upphandlingssamordnare § 21
Niklas Fonskov, fritids- och kulturschef §§ 22 - 23
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Anna Berg von Linde (M)
2022-05-04, kl. 12.00 Kommunledningskontoret
§§ 16 - 25

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
Anna Berg von Linde (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
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Kommunledningskontorets närarkiv
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Louise Linde
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Ärendet "Upphandling: Ramavtal bemanning socionomer" utgick från
dagordningen vid sammanträdet.
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Dnr -

§ 17 Information
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Dalibor Vasic, enhetschef för arbete, integration och välfärd: Statistik:
ungdomsarbetslöshet
b) Stefan Larsson, kommunchef: Nytt hyresavtal för kommunhuset (Dnr
KS 183-2022)
c) Niklas Schörling, trygghets- och säkerhetschef: Styrelsprocessen:
inventering av samhällsviktig verksamhet (Dnr 463-2021)
d) Louise Linde, enhetschef kansli: Beviljat stipendium 100 000 kr för
digitalisering och tillgängliggörande av BT Kemi efterbehandlings arkiv
(Dnr KS 122-2022)
e) Hanna Åstrand, utvecklingschef: Beviljat projektstöd om 243 475 kr för
projektet Destination Söderåsen (Dnr KS 276-2006)
f)

Louise Linde, enhetschef kansli: De individer som nominerades av
Svalövs kommun till Länsstyrelsen Skånes hyllning av eldsjälar har nu
bjudits in till Residenset i Malmö. Tillställningen äger rum den 1 juni.

Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr KS 185-2022

§ 18 Kommuninvest – Borgensförbindelse
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Att Svalövs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
21 maj 2013 ( Borgensförbindelsen), vari Svalövs kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Svalövs kommun genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelse i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Att Svalövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Svalövs kommun den 21 maj 2013, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Att Svalövs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Svalövs kommun den 21 maj 2013, vari Svalövs kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.
4. Att utse Ekonomichef Jane Bergman och Kommunstyrelsens
ordförande Teddy Nilsson att för Svalövs kommuns räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Svalövs kommun
utfärdade sin borgensförbindelse den 21 maj 2013.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet.
Svalövs kommun undertecknade Regressavtalet den 21 maj 2013 och
Garantiavtalet den 21 maj 2013. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter
tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan
angivits för borgensförbindelsen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-12
Följebrev, borgensförbindelse mm, daterat 2022-03-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Att Svalövs kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 21 maj 2013 ( Borgensförbindelsen), vari Svalövs
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Svalövs kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelse i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer. 2) Att Svalövs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Svalövs kommun den 21 maj 2013, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 3) Att Svalövs kommun bekräftar att
garantiavtalet undertecknat av Svalövs kommun den 21 maj 2013, vari Svalövs
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller. 4) Att utse Ekonomichef Jane Bergman och
Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson att för Svalövs kommuns räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
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Dnr KS 173-2022

§ 19 Medfinansiering av trygghetsmätning 2022
Arbetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen
1. För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten
2022 anslås maximalt 28 101 kronor ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande.

Sammanfattning av ärendet
Polismyndigheten genomför regelbundet trygghetsmätningar. Dessa är normalt
på kommunnivå, men med kommunal medfinansiering kan de genomföras per
tätort.
För att få jämförbara värden över tid föreslås att kommunen även detta år
skjuter till medel för en utökad trygghetsmätning 2022. Trygghetsmätningen
kommer att genomföras under andra halvåret 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M) och Marie
Irbladh (C): För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten
2022 anslås maximalt 28 101 kronor ur kommunstyrelsens anslag till
förfogande.
Marie Irbladh (C): Tilläggsyrkande: Trygghetsmätningen genomförs även
specifikt på landsbygden.
Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): Marie Irbladhs tilläggsyrkande avslås
med anledning av att det inte är en del av Polismyndighetens erbjudande.

Beslutsgång
Ordförande tar upp Teddy Nilssons m.fl. yrkande och finner att utskottet
beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer ordförande Marie Irbladhs tilläggsyrkande mot Teddy Nilssons
m.fl. avslagsyrkande och finner att utskottet avslår tilläggsyrkandet.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Trygghets- och säkerhetschef
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Dnr KS 4-2022

§ 20 Antagande av Säkerhetspolicy samt upphävande
av Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs
kommuns verksamheter
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Säkerhetspolicyför Svalövs kommun, daterad 1 april 2022, antas.
2. Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns
verksamheter, antagen 2017-02-27, § 27, upphävs.

Sammanfattning av ärendet
För att ange och förtydliga kommunledningens ambition och viljeinriktning
avseende säkerhetsarbetet behövs en övergripande säkerhetspolicy, vilken
konkretiseras i tillhörande riktlinjer och rutiner enligt fastställd struktur.
I samband med antagande, bör Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i
Svalövs kommuns verksamheter upphävas, för att inte konkurrera eller verka
motsägelsefullt och kontraproduktivt.
Föreslagen Säkerhetspolicy har efter beslut om remiss till samtliga nämnder
samt den kommunala bolagskoncernen, reviderats utifrån svar från
Överförmyndaren, Myndighetsnämnden, Socialnämnden, Bildningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01
Föreslagen reviderad Säkerhetspolicy, daterad 2022-04-01
Policy för säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter,
antagen 2017-02-27, § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, daterat 220125
Remissvar Överförmyndaren, daterat 220210
Remissvar Myndighetsnämnden, daterat 220221
Remissvar Socialnämnden, daterat 220224
Remissvar Bildningsnämnden, daterat 220215
Remissvar Vård- och omsorgsnämnden, daterat 220223
Remissvar Samhällsbyggnadsnämnden, daterat 220216
Remissvar Svalövs Kommunhus AB, daterat 220301

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Säkerhetspolicyför
Svalövs kommun, daterad 1 april 2022, antas. 2) Policy för
säkerhetssystem/fysiskt skydd i Svalövs kommuns verksamheter, antagen
2017-02-27, § 27, upphävs.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Trygghets- & säkerhetschef
Beredskapssamordnare
Sektorchefer
HR-chef
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Dnr KS 22-2020

§ 21 Utredningsuppdrag, gällande Samordnad
varudistribution
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Mot bakgrund av genomförd utredning inrättas för närvarande inte
någon central för samordnad varudistribution.

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

Sammanfattning av ärendet
Marie lrbladh (C) och Lennart Pettersson (C) lämnade 2017-01-16 in en motion
avseende utredning av en samordnad varudistribution. Motionen bifölls, på
förslag av samhällsbyggnadsnämnden. genom ett beslut i kommunfullmäktige
2017-12-18, § 187 (Dnr 19-2017).
Förslaget i motionen som bifölls var att förutsättningarna för att inrätta en
samordnad varudistribution utreds.
Administrativa avdelningen vid kommunledningskontoret gavs i uppdrag att
utreda dessa.
En utredning förelåg vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27, § 218,
varvid ärendet återremitterades genom ett minoritetsbeslut.
Utredningen har nu utvecklats och fördjupats.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 218
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13, § 232
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-16, § 204
Arbetsutskottets protokoll 2021-07-20, § 64
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 187
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 174
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13, § 181
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-10-24, § 168
Förslag till yttrande, daterat 2017-10-09
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-05-23, § 89
Förslag till yttrande, daterat 2017-04-24
Remittering av motion
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, 20
Motion, inkommen 2017-01-16
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Anna Berg von Linde (M): Mot bakgrund av genomförd
utredning inrättas för närvarande inte någon central för samordnad
varudistribution.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Upphandlingssamordnare
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Dnr KS 220-2022

§ 22 Allaktivitetssommar
Arbetsutskottets beslut
1. Förvaltningen uppdras att organisera en struktur för genomförande av
Allaktivitetssommar till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den
16 maj 2022.

Sammanfattning av ärendet
Under sommarperiod 2020 och 2021 har särskilda trygghetssatsningar
genomförts i kommunen. Trygghetssatsningarna bestod av trygghetsvärdar
med uppdrag att knyta kontakter och i förebyggande syfte möta barn och
ungdomar på kvällar och helger. Under båda åren som trygghetssatsningen har
varit igång har det också förekommit restriktioner i förhållande till pandemin,
vilket begränsat ungdomars rörlighet och interaktioner med andra individer.
Hösten 2021 stod dessutom Söderåsbanans två nya stationer klara som medför
en ökad rörlighet för kommunens invånare. Med start sommaren 2022 är
kommunens ambition med en större bredd och tydligare strategi skapa
förutsättningar för trygghet och aktivitet i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-25
Länsstyrelsens rapport ”Lägesbild över barn och ungas uppväxtvillkor”
Polisens trygghetsmätning 2021

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Wioletta
Kopanska Larsson (SD) och Marie Irbladh (C): 1) Förvaltningen uppdras att
organisera en struktur för genomförande av Allaktivitetssommar till
kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 16 maj 2022.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
HR- chef
Utvecklingschef
Sektorchefer
Socialchef
Utbildningschef
Vård- och omsorgschef
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Dnr KS 203-2022

§ 23 Disc Golf – förslag till anläggande i Svalövs
kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Bildningsnämnden uppmanas undersöka möjligheterna att låta anlägga
platser för Disc Golf i Svalövs kommun, samt att äska medel för
ändamålet.

Sammanfattning av ärendet
Discgolf (i Sverige också kallat frisbeegolf) är en sport som spelas med en skiva
(frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som
möjligt.[1] En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål och man har klarat ett hål
när man har kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål.
Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utöva. Ett flertal banor är uppsatta i
parkmiljö och kostnadsfria att besöka. En disc räcker för att spela även om
många föredrar ett par olika varianter av discar med olika flygegenskaper.

Beslutsunderlag
Förslagskrivelse, daterad 2022-04-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh
(C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Bildningsnämnden uppmanas
undersöka möjligheterna att låta anlägga platser för Disc Golf i Svalövs
kommun, samt att äska medel för ändamålet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Kommunchef
Bildningschef
Fritidschef
Ekonomichef
Kommunförvaltningen (RNWF, JNON)
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Dnr KS 175-2022

§ 24 CMG Webb (växelsystem) – rekommendation mot
bakgrund av GDPR
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Förvaltningen uppdras att inom 6K-samarbetet verka för att den
rekommenderade förändringen genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har tillsammans med fem andra kommuner (Bjuvs, Perstorps,
Åstorps, Klippans och Örkelljunga kommuner) samordnad telefoni och ett
stödsystem för hänvisningar m m (CMG Web). Dataskyddsombuden i
kommunerna har uppmärksammat att vissa förändringar i systemet hade
underlättat efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Man har därför kommit
med en rekommendation till de personuppgiftsansvariga i respektive kommun
att verka för en förändring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-22
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 82 e)
Rekommendation från dataskyddsombudet, daterad

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh
(C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Förvaltningen uppdras att inom 6Ksamarbetet verka för att den rekommenderade förändringen genomförs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Åstorps kommun
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SAMA)
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Dnr KS 137-2020

§ 25 Partistöd 2022
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Centerpartiet beviljas partistöd med 73 274 kr.
2. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 628 kr.
3. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 118 920 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, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas respektive
ansökan om partistöd är komplett.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2022 från Sverigedemokraterna, inkommen 2022-04-19
Ansökan om partistöd 2022 från Centerpartiet, inkommen 2022-04-10
Ansökan om partistöd 2022 från Kristdemokraterna inkommen 2022-03-20
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Wioletta Kopanska Larsson
(SD), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C) : 1) Centerpartiet beviljas partistöd
med 73 274 kr. 2) Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 628 kr. 3)
Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 118 920 kr.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-03

Protokollet ska skickas till:
Centerpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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