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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-02-27, kl. 15.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 10 - 18 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-02-25 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 43-2020 

§ 11 Sponsringspolicy - uppdrag 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag till sponsringspolicy. 

2. Förslaget skall vara kommunstyrelsen tillhanda i juni månad 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen önskar få ett uppdrag gällande framtagande av förslag till 
sponsringspolicy. 

Samarbeten mellan privata företag och bl a utbildningsanordnare förekommer i 
stor omfattning i kanske främst skolvärlden, och mot bakgrund av att det nu 
finns ett förslag till avtal gällande sponsring av Svalöfs gymnasium, finns det 
anledning att ta fram ett förslag till policy, för att resp nämnd med stöd av detta 
framöver skall kunna fatta beslut om framtida avtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31 
Rapport: Sponsring i skolan - Vägledning för utarbetande av lokal policy för 
sponsring, inkommen 2020-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Marie Irbladh (C): 1. Kommunförvaltningen uppdras att 
ta fram förslag till sponsringspolicy. 2. Förslaget skall vara kommunstyrelsen 
tillhanda i juni månad 2020. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, HSDT) 
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Dnr 334-2019 

§ 12 Mål och riktlinjer enl Lag (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk – 
remiss  

Arbetsutskottets beslut 

1. Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Svalövs 
kommun, daterad 2020-02-12, remitteras till Bildningsnämnden, 
Myndighetsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden och 
Vård- och omsorgsnämnden.  

2. Nämndernas remissvar ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott 
tillhanda senast vid dess sammanträde i april 2020. 

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. 

Beslutsunderlag 

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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-12-16, § 100 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Kim Hellström (SD), Jan Zielinski (S) 
och Marie Irbaldh (C) : 1. Förslag till mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet i Svalövs kommun, daterad 2020-02-12, remitteras till 
Bildningsnämnden, Myndighetsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden. 2. Nämndernas remissvar 
ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast vid dess 
sammanträde i april 2020. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MAN, SARA, HEHZ, LAHH, SNLN) 
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Dnr 1056-2014 

§ 13 Uppföljning av arbetet med Näringslivsstrategin 
2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktig  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2020-02-17, 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30 § 11 och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 35. I 
Näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunfullmäktige ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
genomförts i verksamheten.  
 
Just nu pågår det arbete med att göra en större översyn av Näringslivsstrategin, 
dels på grund av att det är halvtid för strategin som sträcker sig mellan 2017-
2022 och dels på grund av att Svalövs kommun antog en vision i december 
2019. I samband med detta kommer även mål och målbild för 
Näringslivstrategin ses över för att synkas med visionen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17 
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2020-02-17 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun, antagen 2018-03-26, § 35 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds (M), Marie Irbladhs (C) 
och Kim Hellströms (SD): Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 
2020-02-17, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 74-2020 

§ 14 Årets företagare  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Utmärkelsen Årets Företagare har delats ut sedan 1986 och är ett samarbete 
mellan organisationen Företagarna och landets kommuner. Företagarna delar 
ut Årets Företagare för att synliggöra företagen och människan bakom 
företaget.  

Företagarna Landskrona Svalöv utser årligen en företagare till Årets företagare 
i Svalövs kommun.  

Årets Företagare i Svalövs kommun delas ut till en företagare som utfört en 
prestation i kommunen och som fungerar som en förebild för andra företagare 
samt uppfyller ett antal kriterier som fastställts av Företagarna.  

Inför att årets företagare 2019 utses har både Svalövs kommun och 
Företagarna Landskrona Svalöv tagit emot nomineringar på företagare som 
sedan granskas för att se huruvida de uppfyller kriterierna. Därefter bjuds 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande samt vice ordförande in för att 
diskutera ett antal huvudkandidater tillsammans med representanter för 
Företagarna.  

Företagarna Landskrona Svalöv väljer därefter ut en företagare som kommer 
att få utmärkelsen på en after work som äger rum i april 2020. Några veckor 
innan kommer företagaren att få reda på utmärkelsen.  

Tidigare har utmärkelsen delats ut under hösten men för att kunna följa 
regionala och nationella ceremonier har Företagarna Landskrona Svalöv 
tidigarelagt utmärkelsen och planerar att i fortsättningen dela ut utmärkelsen på 
våren. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 
Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, DLHN) 
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Dnr 353-2019 

§ 15 Svar på motion: Utrusta byarna i Svalövs kommun 
med hjärtstartare 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

2. Frågan om investeringsanslag för ersättning av befintliga hjärtstartare 
hanteras i kompletteringsbudget I. 

3. Förvaltningen uppdras undersöka beståndet i övrigt av hjärtstartare i 
kommunen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktig  

1. Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Stjernholm (MP) inkom 2019-10-23 med motionen: Utrusta byarna i 
Svalövs kommun med hjärtstartare. I motionen yrkas följande: 

 Att Svalövs kommun införskaffar/anordnar så att det finns minst en 
hjärtstartare per by inom Svalövs kommun. 

 Att Svalövs kommun anordnar utbildning för de invånare som vill lära 
sig Hjärtlungräddning. 

Motionen remitterades 2020-01-01 av kommunstyrelsens ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 211 
Motion från Kjell Stjernholm (MP), inkommen 2019-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Kim Hellströms (SD): Förslag till 
beslut i kommunstyrelsen: 1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 2. Frågan 
om investeringsanslag för ersättning av befintliga hjärtstartare hanteras i 
kompletteringsbudget I. 3. Förvaltningen uppdras undersöka beståndet i övrigt 
av hjärtstartare i kommunen. 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Kim Hellströms (SD): Förslag till 
beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kjell Stjernholm (MP) 
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Dnr 75-2020 

§ 16 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), 
Redovisning av ej besvarade motioner 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktig  
 

1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per 
den 2020-02-24, 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.”  

Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning 
per den 24 februari 2020. 

Den 24 februari 2020 bereds totalt 30 motioner, sju av dessa har varit under 
beredning i över ett år. 

En av dessa sju har behandlats av ansvarig remissinstans vid tidpunkten för 
arbetsutskottets beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-24 
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2020-02-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade 
motioner, per den 2020-02-24, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Respektive ordförande och sektorschef  
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Dnr 11-2020 

§ 17 Arbetslöshet och sysselsättning – fokus 
ungdomsarbetslöshet  

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Redovisningen av ungdomsarbetslöshet per månad, från 2018 och 
framåt godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsutskottet gav 2020-01-28, § 9 förvaltningen i uppdrag att till nästföljande 
möte redovisa andelen ungdomsarbetslöshet per månad, från 2018 och framåt.  

Ärendet föredrogs av Hanna Åstrand, enhetschef för arbete, integration och 
välfärd. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2020-01-28, § 9 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Redovisningen av ungdomsarbetslöshet per månad, från 
2018 och framåt godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KABD, HAÅD) 
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Dnr - 

§ 18 Information 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Kommunalråd medges delta vid Skånes regionala utvecklingsdag.  

3. Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare medges delta vid KRIS 
2020.   

Sammanfattning av ärendet 

a) Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef informerar om: 1) 
Återrapportering av Svalövsmässan 2019, ekonomiskt resultat. 2) 
Revidering av näringslivsstrategin.  

b) Michael Andersson, administrativ chef informerar om: 
Upphandlingsplaner 2020 - Statens inköpscentral (Kammarkollegiet) - 
På IT- och telefoniområdet har även kommuner och regioner som 
lämnat bekräftelse rätt att avropa från aktuellt ramavtal 

c) Madelene Moberg, vård- och omsorgschef informerar om: 
Verksamhetssystemet Hypergene – utveckling av arbetssätt  

d) Stefan Larsson, kommunchef informerar om: 1) Söderåsens 
miljöförbund. 2) Besök av stiftelsen Skånska landskap den 23 april 2020 
ang bland annat vandringsleder och andra skyddsvärda miljöer.   

e) Kurser: Skånes regionala utvecklingsdag 2020 och KRIS 2020.  

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunalråd  
Krisledningsnämndens ledamöter och ersättare  


