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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 15.10 

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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Aase Jönsson (KD) 
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 
Sara Billquist Selberg (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jan Bengtsson, ekonomichef 
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef 
Mikael Lindberg, socialchef §§ 44 - 47 
Louise Linde, nämndsekreterare 
 
Hanna Åstrand, arbetsförmedlingen §§ 44 – 45,a  
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-05-21, kl. 16.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 44 - 48 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Teddy Nilson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-05-20 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr - 

§ 45 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Styrgruppen för visionsarbetet sammanträder den 17 juni, kl. 16.00.  

2. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Hanna Åstrand informerar om arbetsförmedlingens 
organisationsförändring.  

b) Utvecklings- och Näringslivschef Katarina Borgstrand informerar om: 1) 
Besöket vid Landskrona stads kommunala tvätteri, 2) Styrgruppen för 
visionsarbetet föreslås sammanträda den 17 juni, kl. 16.00. Underlag till 
beslut planeras att distribueras till styrgruppen den 11 juni.   

c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om aktuella frågor: 1) En ny 
tidsplan för Mål och budget 2019 kommer föreslås kommunstyrelsen  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 1. Styrgruppen för visionsarbetet sammanträder den 17 juni, 
kl. 16.00. 2. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Ledamöter i KSAU 
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Dnr 273-2018 

§ 46 Ansökan om partistöd 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 598 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".  

Miljöpartiets ansökan om partistöd 2019 är komplett.   

Beslutsunderlag 

Miljöpartiets ansökan om partistöd 2019, inkommen 2019-05-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD) och Jan 
Zielinskis (S): Miljöpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Miljöpartiet 
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Dnr 143-2019 

§ 47 Medfinansiering av trygghetsmätning 2019 

Arbetsutskottet för beslut i kommunstyrelsen 

1. För medfinansiering till Polismyndighetens trygghetsmätning hösten 
2019 anslås maximalt 25 000 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. Under 2018 medfinansierade Svalövs kommun trygghetsmätningen med 
25 000 kronor för att kunna mäta tryggheten i de sex tätorterna.  

För att få jämförbara värden över tid föreslås att kommunen även detta år 
skjuter till medel för en utökad trygghetsmätning 2019. Trygghetsmätningen 
kommer att genomföras under andra halvåret 2019. 

Det 20 maj 2019 finns det 350 000 kronor i kommunstyrelsens anslag till 
förfogande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 114/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Kim Hellströms 
(SD) och Jan Zielinskis (S): För medfinansiering till Polismyndighetens 
trygghetsmätning hösten 2019 anslås maximalt 25 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
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Dnr 154-2019 

§ 48 Fokus sysselsättning – att stärka samordning och 
strategi mellan arbetsmarknad och näringsliv  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Förslaget remitteras för att arbeta enligt grundprincipen ”Sysselsättning 
först” i enlighet med promemoria daterad 7 maj 2019 till socialnämnden. 
Socialnämndens yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2019-08-
05.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns arbete inom sysselsättning och arbetsmarknad har 
utvecklats mycket under de senaste åren. Arbetsmarknadsenheten (AME) blev 
2017 en del av enheten för Arbete, integration och välfärd. Samtidigt har 
arbetsmarknadsfrågorna knutits närmare kompetensförsörjningsfrågorna för att 
dels kunna få fler i sysselsättning och dels kunna främja näringslivets 
utveckling.  

Genom stöd från Finsam startades i mars 2017 samverkansprocessen 
Kompetensförsörjning i Svalöv (KompiS) där en metod för att arbeta i nära 
dialog med kommunens företag tagits fram och samverkan mellan olika parter 
fördjupats.  

Flera trender och förändringar i vår omvärld påverkar situationen för 
arbetsmarknadsområdet. Bland annat måste Svalövs kommun förhålla sig till 
reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt det förslag som finns läggs 
kontoret i Landskrona ner. Troligt är att de kommuner som i detta skede agerar 
proaktivt och stärker sin kapacitet, på alla nivåer, gällande 
arbetsmarknadsfrågorna, kommer stå bättre rustade att hantera dessa 
förändringar.  Detta gäller också för den lågkonjunktur som sannolikt kommer 
och som kommer att öka trycket på ekonomiskt bistånd.  

Förvaltningens slutsats är att Svalövs kommun behöver förstärka och utveckla 
arbetsmarknadsarbetet för att fortsätta ligga i framkant. I Public Partners 
rapport framkommer att detta gäller inte minst den strategiska nivån då ett 
helhetsperspektiv med effektiv samordning till stor del saknas idag.  

Erfarenheter från det befintliga samarbetet visar både på samordningsvinster 
och möjlighet till besparingar rörande ekonomiskt bistånd när vi samordnar våra 
insatser. För detta föreslås ett gemensamt  kommunövergripande uppdrag -  
Fokus sysselsättning. 

Beslutsunderlag 

Fokus Sysselsättning - att stärka samordning och strategi mellan 
arbetsmarknad och näringsliv, daterad till 2019-05-07 
Bilaga 1 Fokus sysselsättning – beräkning av ekonomiskt bistånd, daterad 
2019-05-07 
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Arbetsmarknadsverksamheten i Svalövs kommun, rapport från Public Partner 
daterad 2018-10-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C) och Teddy Nilssons (SD): Förslaget 
remitteras för att arbeta enligt grundprincipen ”Sysselsättning först” i enlighet 
med promemoria daterad 7 maj 2019 till socialnämnden. Socialnämndens 
yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2019-08-05.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklings- och näringslivschef’ 
Socialchef 
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Dnr 120-2019 

§ 49 Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
turism- och näringslivsarbete 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Föreliggande yttrande antas. 

Arbetsutskottets för förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns lekmannarevisorer har genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens turism- och näringslivsarbete. Syftet med granskningen är, 
enligt rapporten, att ge lekmannarevisorerna ett underlag för sin bedömning om 
kommunstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt turism- och näringslivsarbete. 

Rapporten har anmälts till kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 april 
2019. Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen senast under juni månad 
2019. 

Beslutsunderlag 

Granskning av kommunstyrelsens turism- och näringslivsarbete, daterad 2019-
04-10 
Yttrande, daterad 2019-05-13 
Näringslivsstrategi, 2017-2022 
Uppföljning 2018 av Näringslivsstrategin 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD) och Jan 
Zielinskis (S): Förslag till kommunstyrelsen: Föreliggande yttrande antas. 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD) och Jan 
Zielinskis (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 
Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
 


