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Plats och tid
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Stefan Larsson, kommunchef
Louise Linde, enhetschef kansli
Hanna Åstrand, tf utvecklingschef §§ 110 - 114
Dalibor Vasic, tf enhetschef för arbete, integration och välfärd §§ 110 114
Birgitta Petrusson, upphandlingssamordnare § 115
Emelie Lyrefors, nämndsadministratör § 113
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Ärendet "DUA Svalöv och Landskrona- en gemensam överenskommelse med
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Dnr -

§ 111 Information – strategiska arbetsmarknadsfrågor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Stefan Larsson, Tf utvecklingschef Hanna Åstrand och tf
enhetschef för arbetsmarknad, integration och välfärd, Dalibor Vasic informerar
muntligt om bl.a. extra tjänster, aktuella arbetslöshetssiffror, KROM o.s.v.
Protokollet ska skickas till:
Tf utvecklingschef
Tf enhetschef för arbetsmarknad, integration och välfärd
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Dnr KS 358-2017

§ 112 Ersättningsnivåer för 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har nu fastställt inkomstbasbeloppet för 2022. Det innebär en
indexuppräkning av arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst till de
förtroendevalda med 4,1 %.
Av bestämmelserna om ersättningar till kommunaltförtroendevalda, § 3, framgår
att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Inkomstbasbeloppet är den 3 november 2021fastställt av regeringen för år 2022
till 71 000kr. Det innebär en höjning av arvoden och schablonersättning för
förlorad arbetsinkomst med ca 4,1 % jämfört med år 2021 (68 200 kr).
Budgetramarna torde få justeras i konsekvens med detta.

Beslutsunderlag
Ersättningar till förtroendevalda 2022
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevald
Protokollet ska skickas till:
HR-Center Helsingborgs stad
HR-chef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Vik nämndsadministratör
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Dnr KS 395-2021

§ 113 Remiss av Riksarkivets förslag till författningar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun ställer sig positiv till Riksarkivets förslag till nya
författningar gällande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav
samt arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar och har inget att
erinra.

Sammanfattning av ärendet
Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta Riksarkivets
föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska
handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Remissen omfattar två
författningsförslag. Svalövs kommun har beretts möjlighet att inkomma med
svar på remissen.
Remissens omfattning gäller för föreliggande förslag till nya föreskrifter från
Riksarkivet:
-

Författningsförslag om tekniska krav vid framställande och bevarande
av elektroniska handlingar (TeK).

-

Författningsförslag om arkivrättsliga krav vid framställande och
bevarande av elektroniska handlingar (ArK).

Författningarna är tänkta att ta avstamp i de föreskrifter som redan finns men
med en ny dimension för hantering av elektroniska handlingar.
Författningarna ska reglera vilka metoder, matriel och tekniska krav som bör
användas och som är mest lämpliga vid framställande av elektroniska
handlingar med hänsyn till arkivbeständighet i synnerhet.

Beslutsunderlag
Förslag till remissvar, daterat 2021-12-07
Remiss avseende Riksarkivets förslag till författningar, inkommen 2021-10-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Svalövs kommun ställer sig positiv till Riksarkivets förslag
till nya författningar gällande föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav
samt arkivrättsliga krav för elektroniska handlingar och har inget att erinra.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Administrativ chef
Enhetschef kansli
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Dnr KS 272-2021

§ 114 Remiss om stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt
arbetsförmåga, S2021/07176
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förvaltningens yttrande kring föreslagna ändringar i Promemoria
S2021/07176, daterat den 3 december 2021, antas som
arbetsutskottets eget.

Sammanfattning av ärendet
Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering
(S2020:04) överlämnade till regeringen den 20 augusti 2021 betänkandet En
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).
Utredningen föreslår bl.a. att det införs särskilda regler för personer som fyllt 60
år, med innebörden att deras arbetsförmåga ska prövas mot arbete som de har
erfarenhet av.
I budgetpropositionen uttalar regeringen att utredningens förslag bereds inom
Regeringskansliet och att regeringen avser att återkomma med ett förslag om
att införa en s.k. trygghetspension inom ramen för sjukersättningen för
försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte
längre kan få sjukersättning.
Regeringen har i budgetpropositionen också uttalat att den avser att med
prioritet bereda utredningens förslag om att rätten till sjukersättning och
aktivitetsersättning ska prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller
i sjukpenningen. Enligt betänkandet föreslås reformerna träda i kraft vid
årsskiftet 2022/2023.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2021
Promemoria – Stärkt trygghet vid långsiktigt nedsatt arbetsförmåga
S2021/07176

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Förvaltningens yttrande kring föreslagna ändringar i
Promemoria S2021/07176, daterat den 3 december 2021, antas som
arbetsutskottets eget.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
HR-chef
Utvecklingschef
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Dnr KS 89-2018

§ 115 Riktlinjer för direktupphandling
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslog 2020-10-11, § 264, kommunfullmäktige fattade
följande beslut: Föreliggande förslag till inköps- och upphandlingspolicy antas.
Kommunstyrelsen fattade dessutom, 2021-10-11, § 264, följande beslut: Under
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, antas föreliggande riktlinjer för
Inköps- och upphandlingspolicyn.
Kommunfullmäktige bordlade, av tidsskäl, ärendet såväl 2021-10-25 som 202111-29 ärendet. Det avses nu behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde
2021-12-20

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29, § 274
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-25, § 248
Förslag till Inköps- och upphandlingspolicy
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-11, § 264
Riktlinjer för inköps- och upphandlingspolicy

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Angelie Fröjd (M): Informationen
noteras och ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Upphanslingssamordnare

Justerare
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Dnr KS 150-2120

§ 116 Policy, otillåten påverkan mot förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förtroendevalda är inte anställda utan arbetar med förtroendeuppdrag i Svalövs
kommun. Svalövs kommun är därmed inte arbetsgivare till förtroendevalda och
de omfattas därmed inte av arbetsmiljölagstiftningen. Det är det egna partiets
organisation som har huvudansvaret för säkerhetsfrågor gällande otillåten
påverkan.
Svalövs kommun anser att det är viktigt att stärka förtroendevaldas möjlighet att
känna sig trygga och verka i sitt demokratiska uppdrag, så att beslutsfattandet
inte ska påverkas. Ett kontinuerligt och systematiskt arbete bedrivs inom
Svalövs kommunför att säkerhetsställa en hög säkerhet. Det anses vara av
största vikt att alla hjälps åt med att motverka och förebygga otillåten påverkan
så att rättssäkerhet och demokrati inte påverkas.
Kommunstyrelsen har tidigare antagit riktlinjer avseende otillåten påverkan mot
förtroendevalda. Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling kommer vid
sammanträdet att muntligt redogöra för kommande förslag till policy inom
samma område.
Förslaget till policy kommer att presenteras för arbetsutskottet vid
sammanträdet i januari, inför vidare beredning i kommunstyrelsen inför beslut i
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 122
Riktlinjer, otillåten påverkan mot förtroendevalda

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Trygghets- och säkerhetschef

Justerare
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Dnr KS 60-2020

§ 117 Bestämmelser för uppvaktningar m m -revidering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Bestämmelser för uppvaktningar m m, A § 1, första stycket,får följande
nya lydelse: "Med förtroendeuppdrag av större omfattning avses
ledamotskap i kommunfullmäktige samt de större nämnderna och
styrelserna (kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd,
bildningsnämnd, vård-och omsorgsnämnd, myndighetsnämnd samt
socialnämnd eller motsvarande tidigare nämnder eller uppdrag som
revisor) samt kommunens helägda bolag”.

Sammanfattning av ärendet
Mot bakgrund av genomförd organisationsförändring föreslås bestämmelserna
för uppvaktningar m m revideras.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-11-16
Bestämmelser för uppvaktningar m m
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 50

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): Bestämmelser för uppvaktningar m m, A § 1, första
stycket,får följande nya lydelse: "Med förtroendeuppdrag av större omfattning
avses ledamotskap i kommunfullmäktige samt de större nämnderna och
styrelserna (kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd, bildningsnämnd, vårdoch omsorgsnämnd, myndighetsnämnd samt socialnämnd eller motsvarande
tidigare nämnder eller uppdrag som revisor) samt kommunens helägda bolag”.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Assistent (LAMN)
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Dnr KS 1024-2015

§ 118 Utvärdering av entreprenadskötseln av gator och
grönområden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Ärendet avskrivs då bedömningen är att föreslagna åtgärder inte är
aktuella att genomföra.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige biföll i januari 2016 rubricerade motion. Nuvarande
majoritet gör inte bedömningen att de föreslagna åtgärderna är behövliga för
närvarande, och med hänsyn till övriga mer angelägna åtgärder och projekt,
föreslås ärendet avskrivas.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-12-01
Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-11, § 12
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2015-12-15, § 145
Yttrande från samhällsbyggnadsutskottets ordförande, daterat 2015-12-08
Remittering av motionen, 2105-09-16
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-08-31, § 139
Motion, inkommen 2015-08-17

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C) och Angelie Fröjd (M): Ärendet avskrivs
då bedömningen är att föreslagna åtgärder inte är aktuella att genomföra.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Samhällsbyggnadschef
Administrativ chef
Enhetschef kansli

Justerare
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Dnr KS 451-2018

§ 119 Utredningsuppdrag, gällande huskurage: en
metod för att förebygga våld i nära relationer
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Uppdraget givet till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 164,
återkallas.

Reservation
Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C) lämnande den
13 november 2017 in en motion till att kommunen tar initiativ till ett möte med
ägare till flerbostadshus i kommunen för information om metoden Huskurage.
Metoden är till för att förebygga våld i nära relationer. Syftet med Huskurage är
att genom samarbete få våldet i nära relationer att upphöra och skapa trygghet.
Kommunfullmäktige fattade den 29 oktober 2018, § 164, följande beslut: 1)
Motionen anses bifallen med hänvisning till yttrande.
Med anledning av att Huskurage saknar underlag med påvisat resultat, föreslås
att det uppdrag som kommunfullmäktige riktade till kommunstyrelsen den 29
oktober 2018 återkallas.

Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2021-11-10
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-29, § 164
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 209
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 99
Yttrande daterat, 2018-08-18
Remittering av motion, 2018-05-22
Remittering av motion, 2018-01-05
FoU-Södertörns skriftserie nr 162/18, 2018
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 171
Motion från Eva Olofsson (C), Håkan Andersson (C) och Marie Irbladh (C),
inkommen 2017-11-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M): Uppdraget givet till
kommunstyrelsen den 29 oktober 2018, § 164, återkallas.
Marie Irbladh (C): Teddy Nilssons m.fl förslag till beslut avslås.
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Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i
enlighet med Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorschefer
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Nämndsekreterare (JNON, SARA)
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§ 120 Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen informerar:
a) Ökad smittspridning av covid-19 i kommunens verksamheter och
förnärvarande många medarbetare hemma med symtom.
Protokollet ska skickas till:
-
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