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Beslutande Angelie Fröjd (M), deltar digitalt 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), vice ordf, deltar digitalt 
Marie Irbladh (C), deltar digitalt 
Kim Hellström (SD), deltar digitalt 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Aase Jönsson (KD), deltar digitalt 
Anneli Persson (S), deltar digitalt 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), deltar digitalt 

Övriga deltagare Michael Andersson, administrativ chef, deltar digitalt 
Katarina Borgstarnd, utvecklings- och kommunikationschef, deltar 
digitalt 
Michael Widé, tf IT-chef §§ 1 - 4 
Louise Linde, enhetschef kansli  
Aya Al-Karkhi, nämndsadministratör  
Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad, § 
 2 och § 6a 
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Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats 2021-01-27, kl. 12.00 , Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 6 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 10-2021 

§ 2 Projektansökan Halv Femme  
 

Arbetsutskottets beslut  

1. Förvaltningen uppdras att söka förlängning för projektet Halv Femme i 
enlighet med tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektet Halv Femme kom till inom Familjen Helsingborg som en konkret 
insats kommunerna emellan för att halvera arbetslösheten bland utrikesfödda 
kvinnor. 

Projektet för Halv Femme tar slut nu vid årsskiftet, men styrgruppen för Halv 
Femme ser positivt på en eventuell förlängning utifrån att det finns mycket mer 
att utveckla kring arbetsgivararbetet. Landskrona Stad, som är projektägare 
idag, har också fört en dialog med Länsstyrelsen kring en förlängning av detta. 
En ny utlysning av medel för en eventuell fortsättning av Halv Femme kommer 
ut i februari. Landskrona har inte möjligheten att stå som projektägare längre 
och Svalövs kommun har därför fått förfrågan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Angelie Fröjd (M) och Marie Irbladh (C): 
Förvaltningen uppdras att söka förlängning för projektet Halv Femme i enlighet 
med tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-18. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutat enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
SNLN, KABD, HAÅD 
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Dnr 11-2021 

§ 3 Svalövsmässan, företagsmöten & företagsevent 
2021 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Svalövsmässan genomförs inte år 2021 på grund av den pågående 
pandemin. 

2. Fysiska företagsevent så som företagsfrukostar, företagsluncher och 
företagsafterwork ställs in tillsvidare. 

3. Förvaltningen uppdras att planera och genomföra digitala alternativ. 

Deltar ej 

Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av Coronapandemin har dialog med Svalövs kommuns företagare 
försvårats då fysiska möten i möjligaste mån ska undvikas.  

Svalövs kommuns största företagsevent, Svalövsmässan, föreslås inte 
genomföras under 2021 då förutsättningar för fysisk mässa saknas. Mässan 
kräver ca ett års framförhållning där tidplan för nästa tillfälle och eventuellt 
format är helt beroende av pandemins utveckling framöver. Övriga 
företagsevent, så som fysiska företagsfrukostar, företagsluncher och 
företagsafterwork föreslås också ställas in tillsvidare.  

Satsningarna under 2021, eller så länge pandemin begränsar fysiska möten, 
föreslås vara digitala event.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-01-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Jan Zielinski (S): 1) Svalövsmässan 
genomförs inte år 2021 på grund av den pågående pandemin. 2) Fysiska 
företagsevent så som företagsfrukostar, företagsluncher och företagsafterwork 
ställs in tillsvidare. 3) Förvaltningen uppdras att planera och genomföra digitala 
alternativ. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen för beslut och finner att utskottet beslutat enligt 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
SNLN, KABD, JMNN 
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Dnr 13-2021 

§ 4 Effektivisering genom upphandling av 
gemensamma IT-system 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf IT-chef Michael Wide informerar om förvaltningens arbete för att effektivisera 
verksamheter genom upphandling av gemensamma IT-system. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutat enligt 
detta.  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 148-2020 

§ 5 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020, kvartal 4 

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 4, 2020, inkom en synpunkt till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Synpunkten redovisas på sammanträdet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutat enligt 
detta 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 6 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad 
a) Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning (Dnr 6-2021)  

 

Katarina Borgstarnd, utvecklings- och kommunikationschef,  

b) Utökning av antalet sommarjobbsplatser.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget för beslut och finner att utskottet beslutat enligt 
detta 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


