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Utses att justera Anneli Persson (S) 

Justeringens tid 
och plats 2021-11-18, kl.13.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 93 - 99 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Anneli Persson (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-11-16 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   
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Dnr - 

§ 94 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
I 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Förvaltningen hade ingen information att delge utskottet vid sammanträdet.   

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 256-2020 

§ 95 Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen år 
2021 - Återrapportering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Rapporteringen av uppföljningen av intern kontroll för kommunstyrelsen 
år 2021 godkänns. 

2. Den interna kontrollen bedöms enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 
6 §, andra stycket, vara tillräcklig. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen överlämnar härmed redovisning för genomförd kontroll år 
2021 avseende kommunstyrelsens plan för intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av genomförda moment i enlighet med plan för intern kontroll för 
kommunstyrelsen år 2021 (9 bilagor) 
Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-04, § 29 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07, § 321 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-26 
Policy för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): förslag till kommunstyrelsen: 1) Rapporteringen av 
uppföljningen av intern kontroll för kommunstyrelsen år 2021 godkänns. 2) Den 
interna kontrollen bedöms enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap, 6 §, andra 
stycket, vara tillräcklig. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Enhetschef Kansli  
Nämndsekreterare (RNWF) 
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Dnr KS 397-2021 

§ 96 Policy och instruktioner för intern kontroll 

Kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Gällande Policy för intern kontroll, antagen av kommunfullmäktige 2017-
10-31, § 143 (Dnr 1019-2012), upphävs. 

2. Föreliggande Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29, antas att 
gälla fr o m 2022-01-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 123, punkt 2), 
och i enlighet med ny policy under fastställande, uppdras förvaltningen 
att utifrån prioriterade kontrollmoment presentera förslag till plan för 
intern kontroll för beslut i kommunstyrelsen i februari månad 2022. 

2. Föreliggande Instruktion för intern kontroll noteras. Denna fastställs och 
uppdateras vid behov av kommunchefen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsen i maj månad 2021 att ta 
fram förslag till ny Policy för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29 
Förslag till Instruktion för intern kontroll, daterad 2021-10-29 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17, § 123 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Kim Hellströms (SD), Anneli 
Perssons (S) och Marie Irbladhs (C): förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: 1) Gällande Policy för intern kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143 (Dnr 1019-2012), upphävs. 2) 
Föreliggande Policy för intern kontroll, daterad 2021-10-29, antas att gälla fr o 
m 2022-01-01. 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD), Kim Hellström (SD), Anneli Persson 
(S) och Marie Irbladh (C): förslag till kommunstyrelsen: 1) Med ändring av 
kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 123, punkt 2), och i enlighet med ny 
policy under fastställande, uppdras förvaltningen att utifrån prioriterade 
kontrollmoment presentera förslag till plan för intern kontroll för beslut i 
kommunstyrelsen i februari månad 2022. 2) Föreliggande Instruktion för intern 
kontroll noteras. Denna fastställs och uppdateras vid behov av kommunchefen. 
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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 
Sektorschefer 
Nämndsekreterare 
Enhetschef Kansli  
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Dnr KS 294-2021 

§ 97 Analys kopplad till NIS-direktivet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i kommunstyrelsen 

1. Analysen avseende NIS-direktivet fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

I Sverige ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster identifiera ifall man, enligt 
fastställda kriterier, omfattas av NIS-lagstiftning. I sådant fall ska anmälan göras 
till tillsynsmyndighet samt etablera incidentrapporteringskonto hos MSB. 

Direktivet syftar till at uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och 
informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. 

Beslutsunderlag 

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala 
tjänster 

Förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster 

MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av 
samhällsviktiga tjänster 

Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster enligt NIS-regleringen (MSB 2018-11619) 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD), Aase Jönsson (KD) och Anneli 
Persson (S): Analysen avseende NIS-direktivet fastställs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Trygghets- & säkerhetschef 
Administrativ chef 
Dataskyddsombud 
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Dnr KS 402-2021 

§ 98 Riskanalys 2021 enligt Lagen om skydd mot 
olyckor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Svalövs kommuns riskanalys 2021 enligt Lagen om skydd mot olyckor 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha ett 
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstens 
verksamhet. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt 
de risker som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. 
Riskanalysen utgör underlag till handlingsprogrammet som kommer att tas fram 
och antas under våren 2022. Riskanalysen kommer att förnyas inför varje ny 
uppdatering av kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 
olyckor.  

Beslutsunderlag 

Svalövs kommuns riskanalys 2021 enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Aase Jönssons (KD) och Kim Hellströms (SD): förslag till 
kommunstyrelsen: Svalövs kommuns riskanalys 2021 enligt Lagen om skydd 
mot olyckor antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Räddningschef 
Administrativ chef 
Trygghets- & säkerhetschef 
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Dnr KS 185-2021 

§ 99 Remiss: riktlinje för styrdokument 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

1. Riktlinje för styrdokument, daterad 4 november 2021, remitteras till 
samtliga nämnder. Remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillhanda senast den 17 december 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får genomslag 
och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i kommunen på 
ett bra sätt.   

Syftet med denna riktlinje är att det ska vara tydligt vad som är ett 
styrdokument, vilka styrdokument som styr vad, innehållet i ett styrdokument, 
hur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om 
dem. 

Att använda samma typer av styrdokument och gemensamma begrepp för olika 
slags styrning i hela kommunen underlättar både för de som ska använda 
styrdokument och för de som ska skriva styrdokument.  

Då riktlinjen är kommunövergripande föreslås att förslaget remitteras till 
samtliga nämnder för inhämtande av synpunkter innan ärendet tas upp igen i 
arbetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-04 
Förslag till riktlinje för styrdokument, daterad 2021-11-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD), Kim Hellström (SD) och Marie Irbladh 
(C): Riktlinje för styrdokument, daterad 4 november 2021, remitteras till 
samtliga nämnder. Remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillhanda senast den 17 december 2021 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
Nämndsekreterare 
 
 


