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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2020-04-30, kl. 12.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 29 - 35 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-04-28 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 29 Beslutad ärendelista 

§ 30 Ansökan om partistöd 2020 ...................................................................... 4 
§ 31 Mål och riktlinjer enl Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk .......................................................................................... 6 
§ 32 Medfinansiering av trygghetsmätning 2020 .............................................. 8 
§ 33 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare ...................................................................................................... 9 
§ 34 Återrapportering synpunkten för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020, 

kvartal 1 ................................................................................................... 11 
§ 35 Information ............................................................................................... 12 
 
Ärendet "Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun, 2020" 
utgick från dagordningen vid sammanträdet.  
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Dnr KS 243-2019 

§ 30 Ansökan om partistöd 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Liberalerna beviljas partistöd med 35 995 kr. 

2. Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 

3. Moderaterna beviljas partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att 
årsmötesprotokoll kommer kommunen tillhanda senast 2020-09-30.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-20, § 112 att föreslå bland annat föreslå 
kommunfullmäktige följande: De i kommunfullmäktige representerade partierna 
medges anstånd år 2020 med att inkomma med de underlag som anges i 
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3) 
(revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år) och 4) 
(protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år). Handlingarna skall 
vara kommunen tillhanda senast 2020-09-30. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 49 följande: 1) De i 
kommunfullmäktige representerade partierna medges anstånd år 2020 med att 
inkomma med de underlag som anges i Regler för kommunalt partistöd i 
Svalövs kommun, 4 §, punkterna 3) (revisionsberättelse från det lokala partiet 
avseende föregående år) och 4) (protokoll från partiets lokala årsmöte för 
innevarande år). Handlingarna skall vara kommunen tillhanda senast 2020-09-
30. 2) En formell ansökan åberopande anstånd, skall dock, i enlighet med 
Kommunallagen 4 kap 31 §, vara kommunen tillhanda senast 2020-06-30. 3) 
Ansökan skall innehålla en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Den 
särskilde granskarens rapport skall bifogas redovisningen (Kommunallagen 
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(2017:725) 4 kap, 29 och 31 §§). 4) Beslut om partistöd fattas i likhet med 
tidigare år löpande. I det fall kommunfullmäktige inte i efterhand godkänner 
fullständig ansökan för parti som sökt och beviljats anstånd, återkrävs 
partistödet.  

Liberalernas och feministiskt initiativ respektive ansökan om partistöd för 2020 
är komplett.   

Moderaterna har inkommit med ansökan om partistöd 2020, men ansöker om 
anstånd att inkomma med årsmötesprotokoll.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 49 
Ansökan om partistöd 2020 från feministiskt initiativ, inkommen 2020-04-26 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 112  
Ansökan om partistöd 2020 från liberalerna, inkommen 2020-04-14 
Ansökan om partistöd 2020 från moderaterna inkommen 2020-04-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Angelie Fröjd (M) och 
Kim Hellström (SD): 1) Liberalerna beviljas partistöd med 35 995 kr. 2) 
Feministiskt initiativ beviljas partistöd med 27 055 kr. 3) Moderaterna beviljas 
partistöd med 53 875 kr, under förutsättning att årsmötesprotokoll kommer 
kommunen tillhanda senast 2020-09-30 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Liberalerna 
Moderaterna  
Feministiskt initiativ 
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Dnr 334-2019 

§ 31 Mål och riktlinjer enl Lag (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen   
 

1. Remissvar från bildningsnämnden, myndighetsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden noteras.  

2. Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, 
daterat 2020-02-12, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya paragrafen 5 b § anger en 
skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2019-12-16, § 100, kommunstyrelsen 
att fatta följande beslut: 1) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till Mål 
och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete i enlighet med § 5b i 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för antagande i 
kommunfullmäktige. 2) Dokumentet skall behandlas senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i april 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-13, § 13, i enlighet med arbetsutskottets 
förslag. 

Arbetsutskottet beslutade 2020-02-25, § 12, följande: 1) Förslag till mål och 
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, daterad 2020-02-
12, remitteras till bildningsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnads-
nämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. 2) Nämndernas 
remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast vid dess 
sammanträde i april 2020. 

Beslutsunderlag 

Ändringsyrkande från Jan Zielinski (S), inkom 2020-04-28 
Remissvar från bildningsnämnden, daterat 2020-04-06 
Remissvar från samhällsbyggnads-nämnden, daterat 2020-03-26 
Remissvar från socialnämnden, daterat 2020-03-26 
Remissvar från vård- och omsorgsnämnden, daterat 2020-03-25 
Remissvar från myndighetsnämnden, daterat 2020-03-23 
Arbetsutskotts protokoll 2020-02-25, § 12 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-18 
Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs 
kommun, daterat 2020-02-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 13 
Arbetsutskotts protokoll 2019-12-16, § 100 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD) och Jan Zieliski (S): 
1) Förslag till kommunstyrelsen: 1) Remissvar från bildningsnämnden, 
myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden noteras. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Kim Hellström (SD): 2) Förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet i Svalövs kommun, daterat 2020-02-12, antas. 

Jan Zielinski (S): i första hand: För att anta mål och riktlinjer skall det som är 
gulmarkerat plockas bort. I andra hand: Yttrandet antas ej. 

Teddy Nilsson (SD): Jan Zielinskis förslag till beslut avslås.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut, punkt 1, och finner att 
utskottet beslutar i enlighet med detta.  

Därefter ställer ordförande Teddy Nilssons m.fl. förslag mot Jan Zielinskis 
förslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med Teddy Nilssons m.fl 
förslag till beslut. 

 

Protokollsanteckning från Jan Zielinski (S):  
Enligt nationell lagstiftning ska förvaltningsmyndigheter verka för att det finns 
tillgång till personal med kunskaper i Finska, Meänkieli, respektive samiska. 

I språklagen anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken. I skollagen står det at en elev som tillhör 
någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i 
elevens nationella minoritetsspråk. 

Detta är bara en del av vad som står i lagarna och även om Svalövs Kommun 
inte är en förvaltningsmyndighet så ska vi verka för att lagarna tolkas och följs 
på det sätt som de är skrivna. 

Att ändra och skriva in ord som, - under förutsättning, - och/eller vid behov, - 
och/eller vid behov i det fall förvaltningen har tillgång, förminskar lagtexten och 
kommunens ansvar i frågan. Det lyfter även bort en fråga om både jämställdhet 
och jämlikhet. 

Svalövs Kommun ska ta ansvar för att skydda och främja minoritetsspråk vilket 
för oss är en självklarhet, och då är det också en självklarhet att följa 
lagstiftningen. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, SARA, HEHZ, LAHH, SNLN) 
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Dnr 147-2020 

§ 32 Medfinansiering av trygghetsmätning 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2020 anslås maximalt 26 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.  

Sammanfattning av ärendet  
Polismyndigheten genomför regelbundet trygghetsmätningar. Dessa är normalt 
på kommunnivå, men med kommunal medfinansiering kan de genomföras per 
tätort.  

För att få jämförbara värden över tid föreslås att kommunen även detta år 
skjuter till medel för en utökad trygghetsmätning 2020. Trygghetsmätningen 
kommer att genomföras under andra halvåret 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Kim Hellström (SD), Angelie Fröjd (M) 
och Jan Zielinski (S): För medfinansiering till Polismyndighetens 
trygghetsmätning hösten 2020 anslås maximalt 26 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JEBN, KABD, NSSG) 
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Dnr 355-2019 

§ 33 Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare 

Arbetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 12 uppdras 
förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast i september månad 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen (SFS 2017:725) 5 kap 3 § framgår följande: 

”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utför av privata utförare.  

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas 
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.”   

Kommunstyrelsen fattade 2020-01-13, § 12 följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut senast juni månad 2020. 

På grund av den ökande arbetsbelastningen med anledning av covid-19 
föreslår förvaltningen att förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut senast september månad 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-13, § 12 
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-16, § 99 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11  
Kommunallagen (SFS 017:725) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Marie Irbladh (C), Jan Zielinski (S), Kim Hellström (SD) 
och Angelie Fröjd (M): Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2020-01-13, § 
12 uppdras förvaltningen ta fram förslag till program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att föreläggas kommunfullmäktige för 
beslut senast i september månad 2020.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, SARA, LELE)  



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(12) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 148-2020 

§ 34 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2020, kvartal 1 

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 1, 2020, inkom inga synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 35 Information  

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Hanna Åstrand, enhetschef för arbete, integration och välfärd redovisar 
arbetslöshet och sysselsättning per den sista mars 2020.  

b) Stefan Larsson, kommunchef informerar om skrivelse från 
kommundirkektörsgruppen i Kommunförbundet Skåne. Skrivelsen är 
riktad till staten avseende kommunernas medverkan och ställning i 
arbetsmarknadspolitiken. En likande skrivelse har skickats ut från 
Familjen Helsingborg.  

c) Förvaltningen informerar om aktuella frågor: 

a. Förslag om retroaktiv återbetalning av barnomsorgstaxa för 
mars, april och maj 2020, med anledning av covid-19.   

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


