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Sammanträdesdatum

2020-03-31

Plats och tid

Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 16.30
Ajournering: 14.58 – 15.05
Ajournering: 16.00 – 16.05

Beslutande

Angelie Fröjd (M)
Teddy Nilsson (SD), ordf
Jan Zielinski (S), vice ordf
Fredrik Jönsson (C)
Kim Hellström (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef § 20, § 21, § 26, § 27 a) -b) samt § 28
Michael Andersson, administrativ chef
Louise Linde, enhetschef kansli
Katarina Borgstrand, utvecklingschef § 22 , 27 c) samt § 28
Joakim Nilsson, näringslivschef § 22 , § 27 c)
Niklas Fonskov, fritidschef § 22 , § 27 c)
Peter Mauritzson, sektionschef vid arbetsförmedlingen § 27 a)
Hanna Åstrand, enhetschef för arbete, integration och välfärd § 19, § 27
a)
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Fredrik Jönsson (C)
2020-04-02, kl. 15.00, Kommunledningskontoret
§§ 19 - 28

Sekreterare
Louise Linde

Ordförande
Teddy Nilsson (SD)

Justerare
Fredrik Jönson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift
Louise Linde
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§ 19 Beslutad ärendelista
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

Information om 2019 års resultat .............................................................. 4
Ansökan om partistöd 2020 ...................................................................... 5
Näringslivsstrategi ..................................................................................... 7
Yttrande över revisionsgranskning, granskning av verkställighet av
fullmäktiges beslut ..................................................................................... 8
Rutiner för återrapportering av fullmäktigebeslut ...................................... 9
Ersättningsnivåer 2020............................................................................ 10
Samråd avseende ny ledningsstruktur – IT och digitalisering ................ 11
Information............................................................................................... 12
Åtgärder och stöd i samband med Corona / Covid- 19........................... 13

Följande ärenden utgick från dagordningen: ”Hantering av uppdraget avseende
kollektivtrafiken”, ”Revidering av kommunstyrelsens reglemente – omfördela
medel” och "Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för
pensionsförpliktelser per 31 december 2019".
Ärendet "Åtgärder och stöd i samband med Corona / Covid- 19" lades till
dagordningen vid sammanträdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

3(14)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-31

Dnr KS 121-2019

§ 20 Information om 2019 års resultat
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef, Stefan Larsson informerar om 2019 års resultat.

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 243-2019

§ 21 Ansökan om partistöd 2020
Arbetsutskottet för förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 116 455 kr.
2. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 89 635 kr.
3. Centerpartiet beviljas partistöd med 71 755 kr.
4. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27 055 kr.

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".
Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2020 från kristdemokraterna, inkommen 2020-03-30
Ansökan om partistöd 2020 från centerpartiet, inkommen 2020-03-10
Ansökan om partistöd 2020 från socialdemokraterna, inkommen 2020-03-23
Ansökan om partistöd 2020 från sverigedemokraterna, inkommen 2020-02-24

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 116 455 kr.
2. Socialdemokraterna beviljas partistöd med 89 635 kr. 3. Centerpartiet
beviljas partistöd med 71 755 kr. 4. Kristdemokraterna beviljas partistöd med 27
055 kr.

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

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Kristdemokraterna

Ajournering: 14.58 – 15.05
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Dnr KS 1056-2014

§ 22 Näringslivsstrategi
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredrogs muntlig vid sammanträdet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski
(S): Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 81-2020

§ 23 Yttrande över revisionsgranskning, granskning av
verkställighet av fullmäktiges beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreliggande förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport
antas.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Revisonens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande
noteras.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har genomfört en granskning av verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut, och överlämnat densamma till kommunstyrelsen
för yttrande senast under april månad 2020.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, daterat 2020-03-16
Missiv från revisionen, daterad 2020-02-18
Revisionens granskningsrapport, daterad januari 2020

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski
(S) och Kim Hellström (SD): Föreliggande förslag till yttrande över revisionens
granskningsrapport antas.
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski
(S) och Kim Hellström (SD): Revisonens granskningsrapport och
kommunstyrelsens yttrande noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
dessa.
Protokollet ska skickas till:
Revisionen
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 92-2020

§ 24 Rutiner för återrapportering av fullmäktigebeslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-03-28,
antas.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svalövs kommun har PwC
granskat verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2017 till
juni 2019. Syftet med granskningen har varit att besvara revisionsfrågan: Har
kommunstyrelsen en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut
verkställs?
Efter genomförd revision gör PWC bedömningen att kommunstyrelsen inte helt
har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs. Med
anledning av detta rekommenderas bland annat följande:


Rutin tas fram för att redovisa oavslutade fullmäktigeuppdrag i
fullmäktige en gång per år, som en del i att följa verkställigheten av
uppdragen.



Att en rutin upprättas för att säkerställa att återrapportering till
kommunfullmäktige sker efter att en motion har blivit bifallen.

Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett förslag till rutin för
återrapportering av fullmäktigebeslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-28
Förslag till rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad 2020-03-28
Missiv från revisionen, daterad 2020-02-18
Revisionens granskningsrapport, daterad januari

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Fredrik Jönsson (C)
och Jan Zielinski (S): Rutin för återrapportering av fullmäktigebeslut, daterad
2020-03-28, antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, HEHZ, SARA, SAMA, FKRT, LAHN)
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Dnr KS 358-2017

§ 25 Ersättningsnivåer 2020
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Av bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 3,
framgår att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Inkomstbasbeloppet är den 14 november 2019 fastställt av regeringen för år
2020 till 66 800 kr. Det innebär en höjning av arvoden och schablonersättning
med ca 3,7 % jämfört med år 2019. Budgetramarna får justeras i konsekvens
med detta.
När de uppräknade beloppen presenterades för arbetsutskottet omedelbart
efter regeringens beslut, fanns ett formelfel i beräkningarna. Förvaltningen hade
gjort en beräkning baserad på ett preliminärt belopp för 2020; 66 400 kr. Det
innebar att beloppen räknades upp med 3,1 % i stället för 3,7 %. Som ett
exempel kan nämnas att för en nämndsordförande har 6 299 kr utbetalats i
stället för 6 346 kr per månad för månaderna januari och februari; d v s totalt 94
kr före skatt.
Utbetalningarna kommer att korrigeras i efterhand. Förvaltningen beklagar det
inträffade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-20
Ersättningar till förtroendevalda 2020, reviderad version
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18, § 89

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), och Fredrik Jönsson (C): Informationen
noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt
detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 128-2020

§ 26 Samråd avseende ny ledningsstruktur – IT och
digitalisering
Arbetsutskottets beslut
1. Samråd har genomförts.
2. Informationen noteras.

Deltar ej
Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C) deltar ej i beslutet av ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef, Stefan Larsson informerar om avsikten att skapa en IT och
digitaliseringsenhet direkt underställd kommunchefen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Kim Hellström (SD): 1. Samråd har
genomförts. 2. Informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, CAHM)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr -

§ 27 Information
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning - Peter Mauritzson från
arbetsförmedlingen deltar via länk.
b) Kommunens insatser med anledning av covid-19.
c) Förvaltningen informerar om aktuella frågor:
a. Cook and Chill – ombyggnationen av Ängslyckan är genomförd.
Uppdraget följer plan och förväntas starta den 1 april 2020.
b. Möjlighet att införskaffa skyddsutrustning till medarbetare inom
vård- och omsorg.
c. Staffanstorps kommun har valt att kvarstå som medlemmar i
Kommunförbundet Skåne.
Protokollet ska skickas till:
-

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 129-2020

§ 28 Åtgärder och stöd i samband med Corona / Covid19
Arbetsutskottets beslut
1. Förvaltningen skall tills vidare prioritera arbetet med fokus
sysselsättning och stötta företagen med kompetensförsörjningsbehovet.
2. Förvaltningen uppdras att undersöka vilka möjligheter kommunen har
att erbjuda friställda gymnasieelever som är folkbokförda i Svalövs
kommun lunch på tillgängliga matställen i kommunen. Rapport och
eventuella förslag till beslut presenteras på kommunstyrelsen 14 april.
3. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt genomföra en dialog med
näringslivet för att utröna vilka stödbehov som finns på kort och lång
sikt. Framförallt ska branscherna grön näring, besöksnäring, bygg och
handel involveras. Eventuella förslag till kommunala insatser skall
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april.
4. Förvaltningen får i uppdrag att inventera vilka affärsidkare som kan
leverera livsmedel direkt till kommunmedlemmarna i hemmet. I
uppdraget ingår även den målgrupp som får hemkörning av livsmedel
via hemvården.
5. Förvaltningen får i uppdrag att löpande följa upp de åtgärder
Söderåsens miljöförbund meddelat för att lindra verkningar av Corona /
Covid-19.
6. Förvaltningen får i uppdrag att löpande följa upp de åtgärder som NSVA
har meddelat för att lindra verkningarna av Corona / Covid-19.
7. Informationen om planerade fritidsaktiviteter om skolan stängs noteras.
8. Informationen om hur Svalövs kommun samt SVALO / SVABO arbetar
med förlängd betalningstid och att företag kan be om snabbare
betalning noteras.

Sammanfattning av ärendet
Coronaviruset/Covid-19 påverkar vårt näringsliv påtagligt på många sätt med
mycket osäkerhet och ett flertal särskilt utsatta branscher som nu och framöver
går igenom ett stålbad. Utvecklingsavdelningen fokuserar sitt arbete på att
stötta kommunens näringsliv, företagare samt föreningar på bästa sätt i den
svåra situation vi befinner oss i med anledning av coronaviruset/Covid-19.
Förberedelser sker inom fritidsenheten för att hantera situationer som bland
annat en stängning av skola innebär.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-31
Nyhetsbrev skickat till företag 2020-03-20

Justerare
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson
(C): 1. Förvaltningen skall tills vidare prioritera arbetet med fokus sysselsättning
och stötta företagen med kompetensförsörjningsbehovet. 2. Förvaltningen
uppdras att undersöka vilka möjligheter kommunen har att erbjuda friställda
gymnasieelever som är folkbokförda i Svalövs kommun lunch på tillgängliga
matställen i kommunen. Rapport och eventuella förslag till beslut presenteras
på kommunstyrelsen 14 april. 3. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt
genomföra en dialog med näringslivet för att utröna vilka stödbehov som finns
på kort och lång sikt. Framförallt ska branscherna grön näring, besöksnäring,
bygg och handel involveras. Eventuella förslag till kommunala insatser skall
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 14 april. 4. Förvaltningen
får i uppdrag att inventera vilka affärsidkare som kan leverera livsmedel direkt
till kommunmedlemmarna i hemmet. I uppdraget ingår även den målgrupp som
får hemkörning av livsmedel via hemvården. 5. Förvaltningen får i uppdrag att
löpande följa upp de åtgärder Söderåsens miljöförbund meddelat för att lindra
verkningar av Corona / Covid-19. 6. Förvaltningen får i uppdrag att löpande följa
upp de åtgärder som NSVA har meddelat för att lindra verkningarna av Corona
/ Covid-19. 7. Informationen om planerade fritidsaktiviteter om skolan stängs
noteras. 8. Informationen om hur Svalövs kommun samt SVALO / SVABO
arbetar med förlängd betalningstid och att företag kan be om snabbare
betalning noteras.
Fredrik Jönsson (C): tilläggsyrkande: 1. Avgiftsbefrielse för 2020 för företag när
det gäller tillsyn och tillstånd – både från kommunen och Söderåsens
miljöförbund.
Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S) tilläggsyrkande: 2. Vårgåva till
anställda hos kommunen och hos kommunens helägda bolag, för av att gynna
det lokala näringslivet.
Fredrik Jönsson (C): tilläggsyrkande: 3. Finansiering sker via beslutat anslag i
kommunfullmäktige 30 mars 2020.
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd och Kim Hellström (SD): Avslag på Fredrik
Jönsson m.fl. samtliga tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tar först upp Teddy Nilssons m.fl. förslag till beslut, punkt 1 – 7, och
finner att utskottet beslutar i enlighet med dessa.
Därefter ställer ordförande Fredrik Jönssons m.fl. tilläggsyrkande mot Teddy
Nilssons m.fl. avslagsyrkanden och finner att utskottet avslår Fredriks Jönsson
m.fl. tilläggsyrkande.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD)

Ajournering: 16.00 – 16.05
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