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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, kl. 2022-09-22, kl. 12.00 

Justerade 
paragrafer §§ 56 - 64 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 
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Dnr KS 25-2022 

§ 57 Remisssvar - Mål och budget 2023, plan 2024 – 
2025   

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att yttra sig med 
hänvisning till kommunstyrelsens förtida tillträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till budgetramar avseende 2023, plan 
2024 – 2025 till berörda nämnder. Med anledning av valår och 
kommunstyrelsens förtida tillträde föreslås arbetsutskottet avstå från att yttra 
sig.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 176 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Anna Berg von Linde (M): 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från att yttra sig med hänvisning till 
kommunstyrelsens förtida tillträde. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 

Kommunchef 
Ekonomichef  
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Dnr KS 409-2021 

§ 58 Bredbandsstrategi  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Förslag till ny bredbandsstrategi remitteras till berörda instanser.  

2. Remissvar skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast 
den 9 november 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 om att anta en bredbands-
strategi för Svalövs kommun. Strategin hade en inriktning som sträckte sig till år 
2020. Under hösten 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en 
ny bredbandsstrategi vilket skulle redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast i samband med utskottets ordinarie sammanträde i mars 2022. På grund 
av pandemi och flyktingmottagande i början av 2022 fattades beslut om att 
förslag till ny bredbandsstrategi ska föreslås till utskottets ordinarie möte i 
september 2022. 

Den nya bredbandsstrategin föreslås gälla under perioden januari 2023- 
december 2025. Förslaget av ny bredbandsstrategi bör remitteras till berörda 
instanser med remissvar senast den 9 november 2022. 

Beslutsunderlag 

Förslag om ny bredbandsstrategi Svalövs kommun 
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-17, §31 
Delegationsbeslut fattat 2022-03-08 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, §98 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021 
Fullmäktiges protokoll § 104/2015 - Bredbandstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Förslag till ny bredbandsstrategi remitteras till berörda 
instanser. 2) Remissvar skall vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda 
senast den 9 november 2022. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
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Socialchef 
Utbildningschef 
Vård- och omsorgschef 
Myndighetsnämnd 
Svalövs kommunhus AB 
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Dnr KS 371-2022 

§ 59 Arbetsträning och förstärkt arbetsträning 
 

Arbetsutskottets beslut  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Åstrand, utvecklingschef informerar om möjligheten för kommunen att 
vara anordnare av arbetsträning.  

Arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och utvecklings- garantin, 
jobbgaranti för ungdomar och etableringsprogrammet. Arbetsträning innebär att 
deltagaren under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. 

Arbetsträning får pågå som längst 3 månader för deltagare i jobbgaranti för 
ungdomar. För deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och 
etableringsprogrammet kan den som längst vara 6 respektive 12 månader, 
beroende på hur länge den enskilde deltagit i programmet. 

En anmälan av platser för arbetsträning fungerar som en utgångspunkt 
för samarbetet med en anordnare kring genomförandet av 
arbetsträningen. I anmälan beskriver anordnaren sin verksamhet, vilka 
arbetsuppgifter arbetsträningen innehåller med mera och anmäler hur 
många platser som erbjuds. 

Den som vill vara anordnare och erbjuda platser för arbetsträning i sin 
verksamhet tar kontakt med den lokala Arbetsförmedlingen.   

Beslutsunderlag 

Faktablad arbetsträning 
Faktablad Försträckt arbetsträning  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Utvecklingschef  
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Dnr KS 439-2021 

§ 60 Delrapportering Tidigt och tillsammans i Svalövs 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Informationen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Den skotska modellen ”Getting it right for every child” bygger på ett 
förhållningssätt och ett arbetssätt som sätter barnet i centrum. Modellen har sin 
utgångspunkt i barnets välbefinnande där samhällsaktörer kan utifrån en 
gemensam bild och förståelse för barnets situation ge tidigt samordnat stöd. 
Implementering av modellen har resulterat i att barn och unga mår bättre, är 
tryggare och upplever större delaktighet i de beslut som fattas kring barnet. 
Detta har i sin tur lett till bättre förutsättningar för barn och unga att utvecklas 
inom alla områden i livet. 

Kommunstyrelsen fattade i mars 2022 beslut om utveckling och implementering 
av en lokal modell, Tidigt & tillsammans i Svalövs kommun. FINSAM 
Landskrona Svalöv har bidragit med finansiering för att genomföra förarbetet.  

Förvaltningen gav i uppdrag att genomföra utveckling av lokal modell ”Tidigt 
och tillsammans i Svalövs kommun” samt implementering av denna i enlighet 
med tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2022. FINSAM Landskrona Svalöv har 
bidragit med finansiering för att genomföra förarbetet. 

Uppdraget enligt ovan ska redovisas till kommunstyrelsen vid tre tillfällen per år 
i samband med delårsredovisning och årsberättelse. 

Syftet med uppdraget är att genom tidiga, främjande och samordnade insatser 
ge alla barn i Svalövs kommun en trygg och utvecklande uppväxt. Uppdraget är 
en del av genomförandet av Svalövs kommuns folkhälsoprogram och även 
utpekat i den handlingsplan för folkhälsa 2022-2025 som är kopplad till 
programmet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07, § 167 i) 
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 69 
Arbetsutskottets protokoll 2022-02-22, § 67 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-10 
Uppdragsförslag FINSAM: Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun 
Utredning kring förutsättningarna att implementera Skottlandsmodellen i 
Svalövs kommun, Nina Lanje, daterad 2021-02-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Anna Berg von Linde (M), Marie Irbladh 
(C) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Informationen noteras 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
Vård- och omsorgschef 
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Dnr KS 163-2022 

§ 61 Anmälan av motioner under beredning 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Redovisning av sammanställning, daterad 15 september 2022, 
avseende ej besvarade motioner godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare 
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: 
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april 
och oktober.”  

Totalt bereds 20 motioner, av dessa har 13 varit under beredning i över ett år. 
Av dessa 13 bereds 7 av samhällsbyggnadsnämnden och 6 av 
bildningsnämnden.  

Vid aprils uppföljning var det totala antalet motioner 28 och 16 hade varit under 
beredning i över ett år.   

Beslutsunderlag 

Sammanställning över ej besvarade motioner, daterad 2022-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Redovisning av sammanställning, daterad 15 september 
2022, avseende ej besvarade motioner godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Respektive ordförande 
Sektorschefer  
Nämndsekreterare 
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Dnr KS 164-2022 

§ 62 Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag 
2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag 2022, daterad 15 
september 2022, godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att 
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs 
och återrapporteras.  

Efter rekommendation från PwC antog kommunfullmäktige en rutin för 
uppföljning av fullmäktigeuppdrag. Rutinen innehåller dels instruktioner för 
löpande återrapportering, men också att en sammanställning av oavslutade 
fullmäktigeuppdrag ska redovisas två gånger om året.  

Redovisningen av ej verkställda fullmäktige beslut ska innehålla följande:   

 Vilket uppdrag som avses 

 När uppdraget gavs 

 Ansvarig för verkställighet  

 Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt  

 Åtgärder för verkställande  

 När verkställande kan förväntas ske 

Sammanställningen, daterad 2022-09-15 innehåller fullmäktigeuppdrag givna 
under perioden 2016-01-01 till och med 2022-02-28.   

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2022-09-15 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Redovisning av ej verkställda fullmäktigeuppdrag 2022, 
daterad 15 september 2022, godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Kommunchef 
Sektorschefer 
Administrativ chef 
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Dnr KS 346-2022 

§ 63 Sammanträdestider för arbetsutskottet 2023 

Arbetsutskottets beslut  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2023 (kl. 13.30) 
följande dagar: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 25 juli,  
22 augusti, 26 september, 24 oktober, 14 november och 19 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om sina sammanträdestider 
för 2023.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2023 (kl. 
13.30) följande dagar: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 25 juli,  
22 augusti, 26 september, 24 oktober, 14 november och 19 december. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Administrativ chef  
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Dnr - 

§ 64 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Åstrand, utvecklingschef informerar om 

a) Funderingar om att ansöka om kvarvarande projektpengar från Leader 
för att stärka det lokala företagsklimatet. Det finns möjlighet för 
kommunen att ansöka om pengar under hösten.  

b) Nulägesrapportering Leader  

c) Nulägesrapportering Näringslivsenheten  

d) Unga Entreprenörer 2021 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Utvecklingschef  
 


