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Kim Hellström (SD)
Anneli Persson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S)
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Ingrid Ekström (SD)
Marie Irbladh (C)
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Övriga deltagare

Stefan Larsson, kommunchef
Sara Rävås, vik nämndsekreterare
Mikael Lindberg, socialchef, §§ 96-97
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef
Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare, §§ 96-98 a
Robert Ahlquist, lokalstrateg, §§ 96-98 b
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, §§ 96-98
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Dnr 335-2019

§ 97 Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och
Svalövs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige
1. Överenskommelse om samverkan mellan Svalövs kommun och polisen
för ökad trygghet för 2020 till 2022 godkänns.
2. I samband med årsbokslut 2020 till 2022 ska förvaltningen
återrapportera under året genomfört arbete enligt samverkansavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Denna överenskommelse är Svalövs kommuns och polisens gemensamma
åtgärdsplan för 2020 – 2022. Överenskommelsen är framtagen av den
arbetsgrupp som arbetat med den tidigare överenskommelsen för 2017 – 2019.
Arbetsgruppen, bestående av tjänstemän från polismyndigheten och
Svalövs kommun, har inför framtagandet inhämtat synpunkter från bl.a. övriga
kommunala verksamheter, medborgardialoger, den årliga trygghetsmätningen
och ungdomsrådet.
Utifrån en gemensam problembild har följande tre områden valts ut som
prioriterade områden i detta samverkansavtal:


Det offentliga rummet



Barn och unga



Kommunikation

I överenskommelsen redovisar kommunen och polisen gemensamma insatser
och åtaganden inom dessa områden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14
Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Svalövs kommun
2020-2022

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD) och Fredrik Jönsson (C): 1. Överenskommelse om
samverkan mellan Svalövs kommun och polisen för ökad trygghet för 2020 till
2022 godkänns. 2. I samband med årsbokslut 2020 till 2022 ska förvaltningen
återrapportera under året genomfört arbete enligt samverkansavtalet.
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Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Sektorchefer
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Dnr -

§ 98 Information och kursinbjudan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras.
2. Bifall för att gå till tvist i ärendet om försäkringsersättning för
Kågerödslund. (§ 98 b)
3. Samtliga råd (Teddy Nilsson, Angelie Fröjd, Aase Jönsson och Jan
Zielinski) medges att delta på Nationell Välfärdskonferens för
kommunala beslutsfattare den 5-6 mars 2020 om de så vill efter
förfrågan, under förutsättning att rabattkod för att få det så kallade ”early
bird-priset” används. (§ 98 c)

Sammanfattning av ärendet
a) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand och
Näringslivsutvecklare Joakim Nilsson informerar om uppföljning av
Svalövsmässan 2019. (Dnr 26-2019)
b) Lokalstrateg Robert Ahlquist informerar om försäkringsersättning för
Kågerödslund.
c) Nationell välfärdskonferens i Malmö, 2020-03-05 – 2020-03-06.
d) Förvaltningen informerar:
a. Barry Callebaut Sweden AB, skadeståndskrav gentemot
Svalövs kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1. Informationen noteras. 2. Bifall för att gå till tvist i
ärendet om försäkringsersättning för Kågerödslund. 3. Samtliga råd (Teddy
Nilsson, Angelie Fröjd, Aase Jönsson och Jan Zielinski) medges att delta på
Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare den 5-6 mars 2020
om de så vill efter förfrågan, under förutsättning att rabattkod för att få det så
kallade ”early bird-priset” används.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
-
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Dnr 355-2019

§ 99 Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare (KL 5:3)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
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.

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.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-11
Kommunallagen (SFS 017:725)

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

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
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Dnr 334-2019

§ 100 Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska
arbetet i Svalövs kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen
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.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser och rättigheter för nationella minoriteter återfinns framförallt i
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt lagen
finns det i Sverige fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar
och tornedalingar. Den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen i kraft. Den nya
paragrafen 5 b § anger en skyldighet för kommuner att anta mål och riktlinjer för
sitt minoritetspolitiska arbete. Riktlinjerna ska på begäran kunna lämnas ut till
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är uppföljningsmyndigheter i
detta avseende.
Det minoritetspolitiska arbetet avser kommunens skyldigheter och ansvar i
minoritetslagen samt de föreskrifter som lagen hänvisar till.
Verksamhetsområden som riktlinjer kan antas för är bland annat kultur,
förskola, skola och vård- och omsorg. Riktlinjer kan också antas i förhållande till
lagens allmänna bestämmelser så som informationsskyldighet, skyldighet att
främja språk och kultur och samrådsskyldighet. Kommunens minoritetspolitiska
arbete ska i och med skyldigheten i 5 b § framgå av någon form av
styrdokument. Målen och riktlinjerna kan integreras i styrdokument om
mänskliga rättigheter eller demokratifrågor, eller i ordinarie styrdokument så
som verksamhetsplaner. Det är också möjligt att upprätta en separat
handlingsplan för ändamålet. Innehållet får vidare anpassas efter lokala
förhållanden och utformningen bör ske i samråd med de nationella
minoriteterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 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
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kommunfullmäktige. 2. Dokumentet skall behandlas senast vid
kommunstyrelsens sammanträde i april 2020.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet
med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Kommunförvaltningen (SARA)
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Dnr 403-2019

§ 101 Samråd avseende ny ledningsstruktur för
Utvecklings- och kommunikationsenheten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Samrådet har genomförts.
2. Informationen noteras.

Icke deltagande i beslutet
Fredrik Jönsson (C) och Anneli Persson (S) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Enligt ”Instruktion för kommunchef” (antagen av kommunstyrelsen, 2018-03-12,
§ 61) ska det vid förändring av ledningsorganisation genomföras samråd med
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunchef Stefan Larsson informerar om avsikten att omvandla utvecklingsoch kommunikationsenheten till en utvecklingsavdelning. Näringslivsenheten
och kommunikationsenheten kommer att vara kvar. Vidare kommer
fritidsenheten förflyttas från Sektor utbildning till kommunledningskontoret med
placering på utvecklingsavdelningen. Det tillfälliga leaderprojektet samt en
utvecklingsstrateg kommer även innefattas i den nya strukturen.

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

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

Protokollsanteckning
Fredrik Jönsson (C) och Anneli Persson (S): ”Vi väljer att inte ställa oss bakom
organisationsförändringen att flytta Fritidschefen till Utvecklingsenheten. Vi
anser att det beslut som togs i Fullmäktige ska gälla även framgent, även om
detta är en verksamhetsfråga. Dessutom borde handlingen publicerats så att vi
som ledamöter hade haft en möjlighet att reflektera innan mötet.”
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Kommunförvaltningen (KABD, KAPL)
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