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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2019-02-27, kl. 12.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 16 - 26 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   
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Dnr 49-2019 

§ 17 Bokslut för kommunstyrelsen 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Ekonomisk årsrapport 2018 för kommunstyrelsen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk årsrapport för 2018, för 
kommunstyrelsens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk årsrapport 2018 för kommunstyrelsen, daterad 2019-02-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunstyrelsen: Ekonomisk årsrapport 2018 för 
kommunstyrelsen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr 303-2018 

§ 18 Utredningsdirektiv - Genomlysning av 
lokalförsörjningen inom kommunen 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utredningsdirektiv för  
genomlysning av kommunens lokalförsörjning enligt bilaga 1, fastställs.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att genomlysningen 
genomförs av en aktör inom ramen för SKL Kommentus avropsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 14 januari arbetsutskottet i uppdrag att via en extern 
part genomlysa om formerna för lokalförsörjning inom Svalövs kommun är 
rationella och kostnadseffektiva. Vidare gavs arbetsutskottet i uppdrag att 
fastställa nödvändiga utredningsdirektiv för ovan nämnda genomlysning (KS § 
6/2019). 

Förvaltningen har på uppdrag av den politiska ledningen tagit fram förslag till 
utredningsdirektiv för genomlysningen enligt bilaga 1 och dessa förslås nu 
fastställas. Slutligen föreslås att den externa part som skall genomföra 
genomlysningen väljs genom ett avrop från SKL Kommentus ramavtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-13 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 6 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-19  
Kommunstyrelsens reglemente, KF § 20/2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer utredningsdirektiv för  genomlysning 
av kommunens lokalförsörjning enligt bilaga 1, fastställs. 2) Kommunstyrelsens 
arbetsutskott godkänner att genomlysningen genomförs av en aktör inom 
ramen för SKL Kommentus avropsavtal. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
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Dnr 224-2018 

§ 19 Utredningsuppdrag – Trygghetsråd 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare inte inrätta ett trygghetsråd 
enligt tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07. Detta på grund av bristande 
resurser. 

Deltar ej 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) deltar i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick den 27 augusti 2018 i uppdrag att utreda förutsättningar och 
möjligheter att inrätta ett trygghetsråd under kommunstyrelsen. Utredningen 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-03-01 (KSAU § 96/2018). 

Under hösten 2018 har förvaltningen berett ärendet och nu föreligger ett förslag 
hur ett lokalt trygghetsråd kan organiseras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07 
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-27, § 96 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): Förslag till kommunstyrelsen: 1) 
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare inte inrätta ett trygghetsråd enligt 
tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-07. Detta på grund av bristande resurser. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Överförmyndaren 
Kommunchef 
Sektorchefer 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren 
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Dnr 1056-2014 

§ 20 Uppföljning av Näringslivsstrategin 2018 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-15, 
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.  

I samband med att uppföljningen för år 2017 presenterades även 
Näringslivsstrategin till kommunfullmäktige för revidering.  

Kommunförvaltningen föreslår inte några revideringar i strategin för 2019 och 
lyfter därför inte Näringslivsstrategin politiskt. Däremot kommer det under år 
2019 att göras en större översyn av Näringslivsstrategin, dels på grund av att 
det inför år 2020 är halvtid för strategin som sträcker sig mellan 2017-2022 och 
dels på grund av att Svalövs kommun antas ta en vision under 2019. I samband 
med detta kommer även mål och målbild för Näringslivstrategin ses över för att 
synkas med visionen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-03 
Uppföljning av Näringslivsstrategin, daterad 2019-02-15 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): Förslag till 
kommunstyrelsen: Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till 2019-02-
15, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KABD, SNLN) 
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Dnr 50-2019 

§ 21 Handlingsplan – näringslivsstrategi 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Handlingsplanen 2019-2020, daterad till 2019-02-15, 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 kommunstyrelsens arbetsutskott 
ansvarar för handlingsplaner som ska gälla för att verkställa strategin. 
Kommunförvaltningen ansvarar för genomförande och uppföljning av strategin 
och handlingsplaner. I förslag till handlingsplan 2019-2020 finns olika uppdrag 
och aktiviteter som är kopplade till strategins fokusområden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-18 
Förslag till handlingsplan, daterad 2019-02-15 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski 
(S): Handlingsplanen 2019-2020, daterad till 2019-02-15, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 22 Verksamhetsbesök vid FINSAM 

Arbetsutskottets beslut  

1. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare medges delta vid ett 
studiebesök på Ljuspunkten i Landskrona samt FINSAM Landskrona 
Svalöv.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens presidium tillsammans med förvaltningen önskar ge 
arbetsutskottets ledamöter och ersättare möjlighet att besöka Ljuspunkten i 
Landskrona för att få information om Landskronas enkla jobb via tvätteriet. 
Förslaget är att detta kopplas ihop med information om FINSAM Landskrona 
Svalöv. Syftet är att inhämta inspiration och idéer om hur människor kan hjälpas 
tillbaka till arbetsmarknaden genom enkla jobb. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski 
(S): Arbetsutskottets ledamöter och ersättare medges delta vid ett studiebesök 
vid arbetsmarknadsenheten i Landskrona samt FINSAM. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 48-2019 

§ 23 Kommunikation, årsplanering för arbetsutskottet 
2019 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Förslag på årsplanering kommunikation för kommunledningskontoret, 
bilaga 1, daterad 2019-02-20, godkänns. 

2. Årsplanering kommunikation kommunledningskontoret, bilaga 1, 
daterad 2019-02-20 överlämnas till kommunstyrelsen. 

3. Förvaltningen ges rätt, att vid behov, komplettera årsplaneringen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 8 att uppdra åt nämnderna att ta 
fram en årsplanering för händelser som är viktiga för Svalövs kommun ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv. Årsplaneringen ska årligen återrapporteras till 
kommunstyrelsen i november för nästkommande år. Årshjulsrapporteringen för 
2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Kommunledningskontoret har sammanställt en årsplanering över viktiga 
händelser för 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-20 
Bilaga 1, daterad 2019-02-20 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström 
(SD): 1) Förslag på årsplanering kommunikation för kommunledningskontoret, 
bilaga 1, daterad 2019-02-20, godkänns. 2) Årsplanering kommunikation 
kommunledningskontoret, bilaga 1, daterad 2019-02-20 överlämnas till 
kommunstyrelsen. 3) Förvaltningen ges rätt, att vid behov, komplettera 
årsplaneringen.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 273-2018 

§ 24 Ansökan om partistöd 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 114 488 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". 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd 2019 från Sverigedemokraterna, inkommen 2018-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C) : Förslag till kommunstyrelsen: 
Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 114 488 kr. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Sverigedemokraterna  
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Dnr 51-2019 

§ 25 Anmälan av ej besvarande av motioner   

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Informationen noteras.  

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 väcktes. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Totalt finns det 16 motioner under beredning, vid tiden för fullmäktiges 
sammanträde i mars 2019, har fyra av dessa beretts längre än ett år: 

Motion: Handlingsplan för att förebygga suicid (V) 
Inlämnad: 2017-06-05 

Motion: Gratis träning för invånare som fyllt 70 år (V) 
Inlämnad: 2017-11-27 

Motion:  Måltidsvän för seniorer (C) 
Inlämnad 2017-12-04 

Motion: Underlätta för barn och unga att tillfälligt låna sport- och 
fritidsutrustning (L) 
Inlämnad: 2018-02-25 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-02-22 
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2019-02-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Förslag till kommunstyrelsen: Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr - 

§ 26 Information  

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef, Stefan Larsson informerar om följande: 

a) Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning, januari 2019 (Dnr 47-
2019).  

b) Ytterligare medlemsinformation med anledning av att Staffanstorps 
kommuns KSAU behandlat frågan om utträde ur Kommunförbundet 
Skåne. 

c) Förtydligande av upphandlingspolicy. 

d) Nationell Välfärdskonferens för kommunala beslutsfattare, 7-8 mars 
2019, Malmö. 

 
Protokollet ska skickas till: 
. 
 


