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Dnr 11-2020

§ 75 Information
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson och kommunstyrelsens
andre vice ordförande Jan Zielinski medges deltaga i Ledarprogram för
toppolitiker 2021-01-14 – 15, 2021-03-11 – 12, 2021-04-15 – 16 och
2021-06-03 – 04.

Sammanfattning av ärendet
a) Enhetschef Hanna Åstrand informerar om arbetslöshet i Svalövs
kommun september 2020 samt om SKR´s rapport Kommunala
perspektiv på arbetsmarknadspolitiken.
b) Socialchef Mikael Lindberg och projektledare Nina Lanje informerar om
planerat arbete vad gäller folkhälsoprogram.
c) Utvecklingschef Katarina Borgstrand informerar om ärendet
Svalövsambassadör 2020 (Dnr 245-2020).
d) Inbjudan från SKR till ”Ledarprogram för toppolitiker”1 – 2021-01-14 –
15, 2021-03-11 – 12, 2021-04-15 – 16 och 2021-06-03 – 04.

Protokollet ska skickas till:
-

1

https://skr.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/politisktledarskap/ledarprogramfor
toppolitiker.2116.html
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Dnr 243-2019

§ 76 Partistöd 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Grundstödet fastställs för 2021 till 18 230 kr.
2. Mandatstödet fastställs för 2021 till 8 997 kr.

Sammanfattning av ärendet
Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp
med förändringar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändras 2021-01-01 från
47 300 till 47 600 kr.

Beslutsunderlag
Reglemente för kommunalt partistöd

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, JEBM, AAN)
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Dnr 30-2020

§ 77 Trygghetssatsning med anledning av covid-19 –
återrapportering
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen noteras med godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2020-06-12, § 169, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en särskild
trygghetssatsning inom Svalövs kommun i enlighet med förvaltningens
tjänsteskrivelse den 10 juni 2020. 2) Kommunstyrelsen uppdrar vidare till
förvaltningen att lämna periodvisa rapporter till kommunstyrelsens presidium
under genomförandetiden. 3) Kommunstyrelsen bemyndigar kommunchefen att
vid behov ansöka om förordnande av ordningsvakter inom Svalövs kommun för
att kunna genomföra ovan nämnda satsning. 4) Kommunstyrelsen anslår
maximalt 600 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till förfogande 2020 för
att täcka kostnaderna för den särskilda trygghetssatsningen. Av dessa medel
ska minst 50 000 kronor nyttjas i samråd med Ungdomsrådet. 5)
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återrapportera utfallet av
trygghetssatsningen senast i samband med kommunstyrelsens sammanträde i
november månad 2020.
Trygghetssatsningen avsågs under sommaren hejda en oönskad utveckling
samt tydligt förebygga oro, ordningsstörningar samt förstörelse runt om i
kommunen. Alla aktiviteter som planeras genomföras ska ske i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Trygghetssatsningen var tänkt att ske i nära samarbete med polisen, ideella
föreningar, andra offentliga aktörer samt näringslivet. Satsningen avsågs
innefatta bland annat utökad rondering av väktare och socialtjänst inom
kommunens område vid olika tidpunkter. I denna satsning kunde också AB
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler delta. Vidare avsågs ett antal olika
aktiviteter genomföras tillsammans med föreningar och andra aktörer såsom
exempelvis Cityidrott, Nattvandrarna i Kågeröd, Kulturverket m fl.
Under sommaren har av de beslutade 600 tkr prel 87 tkr använts, varför det
föreslås att beslutat anslag får användas till den särskilda trygghetssatsningen
också under resterande del av året. På så sätt kan bl a höstlovsaktiviteter
komma till stånd. Dessa kostnadsberäknas till 77 tkr.
Kommunstyrelsen fattade 2020-09-14, § 245, följande beslut: 1) Beslutat anslag
för trygghetssatsning får användas under återstoden av år 2020, bl a för
möjliggörande av höstlovsaktiviteter.

Beslutsunderlag
Återrapportering av genomförda satsningar
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-14, § 245
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Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-16, 169
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad, 2020-06-10
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 53

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, NSFV, AAN, EVLT)
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Dnr 355-2019

§ 78 Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare (5:3 KL)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Inkomna yttranden från vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden,
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden noteras.
2. Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs
av privata utförare, daterat 2020-10-30, antas.
3. Nämndernas plan för uppföljning för år 2021 ska antas i mars 2021.
4. Rutiner vid uppföljning av LOV och tillsyn av fristående fritidshem,
antagen av kommunfullmäktige 2011-05-30, § 92, upphävs.

Sammanfattning av ärendet
Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap. 3 § framgår följande: ”Fullmäktige
ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.”
Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 12 följande beslut: 1)
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till program för uppföljning och
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas
kommunfullmäktige för beslut senast juni månad 2020.
Med bakgrund av den ökade arbetsbelastningen med anledning av Covid-19
justerades tidsplanen och Kommunstyrelsen fattade 2020-05-11, § 127,
följande beslut: 1) Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12,
uppdras förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för
beslut senast i september månad 2020.
Vidare fattade kommunstyrelsen 2020-08-17, § 201 följande beslut: 1) Med
ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-05-11, § 127, bemyndigas
arbetsutskottet remittera förslag till program till berörda nämnder, för beredning
i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige i november 2020.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-01, § 51, följande beslut: 1) Förslag till Program
för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, daterat
2020-08-26, remitteras till vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden,
bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 2) Nämndernas remissvar
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 27 oktober för att
behandlas vid dess sammanträde den 3 november.
Nu föreligger remissvar samt tjänsteskrivelse med reviderat förslag till program.

Justerare
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Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av vik nämndsekreterare Sara
Rävås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-30
Reviderat förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare
Remissvar från socialnämnden 2020-10-29, § 152
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-29, § 146
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-10-21, § 93
Remissvar från bildningsnämnden 2020-10-13, § 100
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-01, § 51
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26
Förslag till Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare, daterat 2020-08-26
Kommunstyrelsens protokoll 2020-08-17, § 201
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 127
Arbetsutskottets protokoll 2020-04-29, § 33
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 12
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 99
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11
Kommunallagen (SFS 2017:725)
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (SARA, SAMA, LELE, HAHZ, MAN)
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Dnr 236-2020, 353-2019

§ 79 Utrusta byarna i Svalövs kommun med
hjärtstartare - utredningsuppdrag
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Avrapporteringen noteras med godkännande.

Sammanfattning av ärendet
Kjell Stjernholm (MP) inkom 2019-10-23 med motionen: Utrusta byarna i
Svalövs kommun med hjärtstartare. I motionen yrkas följande:


Att Svalövs kommun införskaffar/anordnar så att det finns minst en
hjärtstartare per by inom Svalövs kommun.



Att Svalövs kommun anordnar utbildning för de invånare som vill lära
sig Hjärtlungräddning.

Motionen remitterades 2020-01-01 av kommunstyrelsens ordförande till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsen fattade 2020-03-09, § 69, följande beslut: 1) Föreliggande
förslag till yttrande antas. 2) Frågan om investeringsanslag för ersättning av
befintliga hjärtstartare hanteras i kompletteringsbudget I. 3) Förvaltningen
uppdras undersöka beståndet i övrigt av hjärtstartare i kommunen.
Kommunfullmäktige fattade 2020-04-27, § 82, följande beslut: Motionen anses
besvarad.
Nu föreligger avrapportering från räddningschef Eva Lövbom, daterad 2020-1007.

Beslutsunderlag
Avrapportering från räddningschef Eva Lövbom, daterad 2020-10-07
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 82
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-09, § 69
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 15
Förslag till yttrande, daterat 2020-02-14
Remittering, daterad 2020-01-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 211
Motion från Kjell Stjernholm (MP), inkommen 2019-10-23
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (EOL)

Justerare
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Dnr 303-2020

§ 80 Aktivitetshus i Svalövs kommun
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Inkomna yttranden noteras.

Sammanfattning av ärendet
I Svalövs kommun saknas sedan många år en mötesplats för unga i
kommunens regi. Däremot startades 2017 Familjecentralen, ett initiativ för
främjande och förebyggande hälsa riktat till en yngre målgrupp.
Familjecentralen har varit en mycket lyckad satsning och genom en utredning
av ett aktivitetshus i Svalövs kommun skapas förutsättningar för att ytterligare
bygga upp kommunens skyddsnät och bredda dialogen med medborgarna.
Detta är ytterst en folkhälsofråga men handlar också om kommunens
attraktivitet som boendekommun. I linje med Svalövs kommuns nyligen antagna
vision 2040 skulle ett aktivitetshus främja mötesplatser och aktiviteter som
knyter samman människor i olika åldrar.
Kommunstyrelsen gav 2020-04-20, § 108, förvaltningen i uppdrag att göra en
utredning av aktivitets hus i Svalövs kommun. Under våren och sommaren har
arbetet med utredningen pågått. På grund av Covid-19 har dock utredningens
upplägg med dialog i form av fysiska möten fått ändras och dialog har skett
med exempelvis enkäter istället. Utredningen med förslag till fortsatt arbete ska
presenteras för kommunstyrelsen i oktober, men en första muntlig presentation
sker för kommunstyrelsens arbetsutskott på sammanträdet i september.
Arbetsutskottet fattade 2020-09-28, § 62, följande beslut: Informationen
noteras.
Nu föreligger utredning och tjänsteskrivelse, daterade 2020-10-06.
Kommunstyrelsen fattade 2020-10-12, § 259, följande beslut: 1)
Kommunstyrelsens remitterar förslaget på ett allaktivitetshus i Svalövs kommun
i enlighet med promemoria daterad 6 oktober 2020 till bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Nämndernas yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2020-11-01.
Undantag ges för bildningsnämnden som ska ha lämnat sitt yttrande senast 12
november.
Nu föreligger remissvar från samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och
vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-29, § 145
Remissvar från socialnämnden 2020-10-29, § 153
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden 2020-10-21, § 95
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-12, § 259
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-06
Utredning

Justerare
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Arbetsutskottets protokoll 2020-09-29, § 62
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108
Tjänsteskrivelse, förslag utredningsdirektiv, daterad 2020-03-25
Protokollet ska skickas till:
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, HSDT, MSDG, MLLG, MEMG, NSFV, SARA, HAHZ, SAMA)
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Dnr 326-2020

§ 81 Folkhälsoarbete - reglementesförändring
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Följande förslag till reglementesförändringar avseende Svalövs
kommuns folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:
-

Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på
så sätt att följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för
folkhälsofrågor.”

-

Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en
ytterligare punkt: ”Folkhälsofrågor”.

-

Förändringarna träder i kraft 2021-01-01

2. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27.

Reservationer
Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för Svalövs kommuns folkhälsoarbete ligger i nuläget på vård- och
omsorgsnämnden och föreslås flyttas över till kommunstyrelsen. Detta
föranleder en förändring av respektive reglemente i enlighet med följande
förslag:
 Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så sätt att
följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”


Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en ytterligare
punkt: ”Folkhälsofrågor”.



Förändringarna träder i kraft 2021-01-01

Förslaget planeras att gå upp för beslut i kommunstyrelsen den 7 december
respektive kommunfullmäktige den 21 december.
Vidare planeras en workshop med förtroendevalda om innehållet i kommunens
folkhälsoarbete att genomföras inom kort.
I det fall reglemetesförändringarna träder i kraft 2021-01-01 planeras ett
folkhälsoprogram gå ut på remiss efter behandling i arbetsutskottet den 26
januari och kommunstyrelsen den 8 februari. Beslut kan sedan fattas i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under april 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Angelie Fröjd (M): 1) Följande förslag till reglementesförändringar avseende
Svalövs kommuns folkhälsoarbete remitteras till vård- och omsorgsnämnden:
Vård- och omsorgsnämndens reglemente, § 1, revideras på så
sätt att följande text utgår: ”Nämnden ansvarar även för folkhälsofrågor.”
Kommunstyrelsens reglemente, § 9, kompletteras med en
ytterligare punkt: ”Folkhälsofrågor”.
-

Förändringarna träder i kraft 2021-01-01

2)

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-27.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunförvaltningen (SNLN, MLLG, MAN, LELE, SARA)

Justerare
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Dnr 331-2020

§ 82 Ytterligare delägare (Örkelljunga kommun) i
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Svalövs kommun förklarar sig inte ha något att erinra mot att
Örkelljunga kommun går in som delägare i NSVA AB.
2. Svalövs kommun tecknar reviderat Aktieägaravtal.
3. Svalövs kommuns ombud för kommunens aktier ges som instruktion att
vid extra bolagsstämma i NSVA AB rösta för att Örkelljunga kommun
erbjuds delägarskap i bolaget på de villkor som redovisats i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Örkelljunga kommun har ansökt om delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopps AB, vilket innebär att ett antal beslut får fattas i nuvarande
delägarkommuner

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13
Förslag till reviderat Aktieägaravtal

Ärendebeskrivning
Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp AB (NSVA).
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om nya delägare i NSVA efter att delägarnas fullmäktigeförsamlingar beretts
möjlighet att ta ställning.
I § 11 anges att NSVA skall stå öppet för anslutning av fler delägare, under
förutsättning att detta bedöms som fördelaktigt för NSVA och dess befintliga
delägare. Beslut härom fattas av bolagsstämma, efter beredning i styrelsen.
Följande villkor erbjuds Örkelljunga kommun för att kunna antas som ny
delägare i NSVA:
1.
Örkelljunga kommun köper nyemitterade aktier i NSVA för en (1)
miljon kronor. Örkelljunga kommun har företrädesrätt att teckna de nya
aktierna. Teckning av aktierna ska ske senast 2021-03-15 och betalning av
aktierna ska ske senast 2021-03-31. De nya aktierna berättigar till andel i vinst
från och med nästkommande räkenskapsår.

Justerare

2.

Befintliga bolagsdokument för NSVA revideras i följande delar:

-

Örkelljunga kommun blir ny part och delägare i NSVA.

Utdragsbestyrkande
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Samtliga åtta kommuner har ett aktieägande med 1/8 per

Bilaga A i aktieägaravtalet; Örkelljunga läggs till i
aktiefördelningen med 1000 aktier à 1000 kronor vilket medför att nytt totalt
aktiekapital blir åtta (8) miljoner kronor.
-

Nytt avtal upprättas i åtta (8) exemplar.

3.
Örkelljunga kommun betalar sin andel av startkostnaden för
NSVA med 229 316 kronor. Beloppet fördelas och återbetalas till nuvarande
delägare.
Syftet med NSVA är att skapa en effektiv organisation genom att utnyttja
stordriftsfördelar och få underlag för högre kompetens utan att överge det lokala
inflytandet.
Ett delägande av NSVA för Örkelljunga kommun är helt i linje med detta syfte

Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, MSDG)
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare
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Dnr 332-2020

§ 83 Revidering av Ägardirektiv och Bolagsordning för
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) med
anledning av Örkelljunga kommuns inträde som
delägare
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Föreliggande förslag till ändrat ägardirektiv och ändrad bolagsordning
för NSVA AB godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Örkelljunga kommuns förestående inträde, får ägardirektiv
och bolagsordning revideras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13

Ärendebeskrivning
I samband med att Örkelljunga kommun ansöker om att bli delägare i
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) justeras även Ägardirektiv
och Bolagsordning.
Enligt § 6 i aktieägaravtalet för NSVA är det bolagsstämma som fattar beslut
om ändring av bolagsordning för NSVA efter att delägarnas
fullmäktigeförsamlingars godkännande.
Ägardirektivet: Örkelljunga kommun läggs till som delägare samt ändrat datum
för upprättande.
Bolagsordningen: Ändrat datum för upprättande.

Protokollet ska skickas till:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB
Örkelljunga kommun
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, MSDG)
Svalövs kommuns ombud med ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 148-2020

§ 84 Återrapportering synpunkten för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020, kvartal 3
Arbetsutskottets 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 3, 2020, inkom en synpunkt till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Synpunkten redovisas på sammanträdet.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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