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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 14.00 – 16.10 

Beslutande Ingrid Ekström (SD), ordförande  
Anna Berg von Linde (M), förste vice ordförande  

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef, §§ 6-8 
Michael Andersson, administrativ chef  
Louise Linde, enhetschef  
Jonathan Olsson, vik. nämndadministratör  
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, §§ 6-7 
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Utses att justera Anna Berg von Linde (M) 

Justeringens tid 
och plats 2022-02-28, kl. 18.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 6 - 9 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson  

Ordförande  
 

 Ingrid Ekström (SD)  

Justerare  
 

 Anna Berg von Linde (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges presidium  

Sammanträdesdatum 2022-02-17 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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 Dnr KS 227-2021 

§ 7 Information 

Sammanfattning av ärendet 

1) Kristina Prahl, utvecklingsstrateg, informerar om projekt 
Medborgardialog som systematiskt arbetssätt.  
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Dnr KS 62-2022 

§ 8 Inbjudan till regeringsuppdraget Delaktighet och 
deltagande i den lokala demokratin  

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Kommunfullmäktiges presidium avstår från att delta i 
regeringsuppdraget Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin, 
med hänvisning till pågående projekt Medborgardialog.  

Sammanfattning av ärendet 

Jämställdhetsmyndigheten har bjudit in kommuner att anmäla sitt intresse att 
delta i regeringsuppdraget; Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin 
under år 2022 – 2024. 

Regeringsuppdraget är ett projekt innehållande lokala studier som syftar till att 
bygga systematisk kunskap om kvinnors och mäns, flickors och pojkars 
delaktighet och deltagande i den lokala demokratin och lokalsamhället. 

Kommunfullmäktiges presidium antog den 20 januari 2022, § 3, Projektdirektiv - 
Medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt.  

Syftet med projekt Medborgardialog är att ta fram ett systematiskt arbetssätt för 
kommunens arbete med medborgardialog som en del av kommunens styr- och 
ledningssystem. Som en del i arbetet ska det särskilt utredas hur ungas, äldres, 
funktionsnedsattas samt näringslivets inflytande Svalövs kommun fungerar med 
de tre råd som finns i kommunen idag samt om dessa gruppers inflytande kan 
förbättras. 

Projekt Medborgadialog förväntas möta många delar av regeringsuppdraget. 
Med hänvisning till pågående projekt avstår kommunfullmäktiges presidium från 
att delta i regeringsuppdraget. 

Beslutsunderlag  

Inbjudan till delaktighet och deltagande i den lokala demokratin, 
regeringsuppdrag, daterad 2022-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Kommunfullmäktiges 
presidium avstår från att delta i regeringsuppdraget Delaktighet och deltagande 
i den lokala demokratin, med hänvisning till pågående projekt Medborgardialog 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
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Dnr - 

§ 9 Justering av sammanträdestider 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut 

1. Sammanträdestid för kommunfullmäktiges presidium justeras från den 
14 april till den 12 april 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av att kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 14 april är 
dagen innan en röd dag justeras sammanträdestiden från den 14 april till den 
12 april 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Ekström (SD) och Anna Berg von Linde (M): 1) Sammanträdestid för 
kommunfullmäktiges presidium justeras från den 14 april till den 12 april 2022. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
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