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Dnr - 

§ 94 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Information noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Dalibor Vasic, tf enhetschef för Arbete, Integration och Välfärd och 
Hanna Åstrand, tf utvecklingschef redogör för aktuell arbetslöshets- och 
sysselsättningsstatistik samt övriga aktiviteter inom 
arbetsmarknadsenheten.  

 
 
Protokollet ska skickas till: 
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Dnr KS 413-2021 

§ 95 Ställningstagande kring överenskommelse mellan 
Svalöv och Arbetsförmedlingen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med att skriva på 
nuvarande förslag till överenskommelse mellan Svalövs kommun och 
Arbetsförmedlingen, innan dess att kommunernas roll i 
arbetsmarknadspolitiken blivit tydligare klargjord. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingen initierade under våren 2021 ett arbete med att ingå 
överenskommelser med respektive kommun i syfte att tydliggöra hur 
samverkan kring individer ska se ut. Inom Familjen Helsingborg har det 
upplevts en otydlighet i vad som ligger i respektive kommuns åtagande i 
förhållande till Arbetsförmedlingens. Upplevelsen är också att intentionerna från 
regeringen kring att samverka inte är den verklighet som kommunen möter 
lokalt med Arbetsförmedlingen.  

Innan dess att förutsättningarna är tydliga kring vad kommunerna och 
Arbetsförmedlingen ska samverka kring föreslås att Svalövs kommun avvaktar 
med att underteckna en överenskommelse kring samverkan. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta med att skriva på 
nuvarande förslag till överenskommelse mellan Svalövs kommun och 
Arbetsförmedlingen, innan dess att kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken 
blivit tydligare klargjord. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 
Socialchef 
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Dnr KS 235-2021 

§ 96 Leaderprojekt Söderåsen 2.0 beviljat 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Information noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid möte den 23 april 2021, med kommunstyrelseordföranden, kommunchefer 
och näringslivsansvariga i Söderåsenkommunerna, fastslogs en uttalad samsyn 
kring fortsatt satsning på utveckling av Söderåsen som destination. Mötet 
lämnade i uppdrag till näringslivsansvariga att inleda framtagande av ny 
projektansökan för Leader-finansiering.  

Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2021 att lämna i uppdrag åt 
förvaltningen att ta fram ansökan för ett fortsättningsprojekt gällande 
destinationsutveckling av Söderåsen till Leader Skåne Nordväst med Öresund. 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2021 att medfinansiera projektet vid 
godkänd ansökan.  

LAG, Leader Skåne Nordväst med Öresund, meddelade den 28 juni beslut att 
prioritera ansökan. Jordbruksverket meddelade beslut att bevilja ansökan om 
projektstöd den 23 september 2021.  

Information noteras att projekt Söderåsen 2.0 är beviljat och ska genomföras 
från och med 2022 till och med 2023. 

Beslutsunderlag 

Information Jordbruksverket beslut att bifalla ansökan för projekt Söderåsen 2.0 
daterad 2021-09-23. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-07-20, § 66 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-07 
Information LAG-beslut att prioritera ansökan för projekt Söderåsen 2.0, 
inkommen 21-07-07 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 149 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Information noteras.  

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
Näringslivsansvarig 
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Dnr KS 414-2021 

§ 97 Upphandling av företagshälsovård - fullmakt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras att tillsammans med andra aktörer i Familjen 
Helsingborg genomföra upphandling av företagshälsovård innan 
nuvarande avtal löper ut den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avtal med leverantör för kommunens företagshälsovård löper ut den 
31 december 2022 och därmed föreligger behov av att påbörja en ny 
upphandling. 

Kostnaden för företagshälsovård uppgick under 2020 till 787 tkr kronor. Med 
nuvarande prisbild skulle kostnaden för ett nytt avtal uppgå till minst 1574 tkr. 
Då detta belopp överstiger förvaltningens delegation hänskjuts frågan till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

För att få ett mer fördelaktigt pris för denna tjänst föreslås att förvaltningen om 
möjligt samordnar upphandlingen av företagshälsovård med andra aktörer inom 
Familjen Helsingborg. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 17 maj 2021, § 121 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C) och Angelie Fröjd (M): 
Förvaltningen uppdras att tillsammans med andra aktörer i Familjen 
Helsingborg genomföra upphandling av företagshälsovård innan nuvarande 
avtal löper ut den 31 december 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Sektorchefer 
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Dnr 409-2021 

§ 98 Uppdrag om ny bredbandsstrategi för Svalövs 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till ny bredbandsstrategi som 
ska gälla från den 1 juli 2022. 

2. Förvaltningens förslag till ny strategi ska föreligga senast till utskottets 
ordinarie möte i mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 om att anta en bredbands-
strategi för Svalövs kommun. Strategin hade en inriktning som sträckte sig till år 
2020 och nu föreligger ett behov av att anta en ny bredbandsstrategi. 
 

Denna strategi föreslås ha sin utgångspunkt i det nuläge som gäller idag med  
betydligt bättre möjligheter att få bredbands uppkoppling om 100 Mbit/s  i 
kommun samt förändrade målsättningar såväl nationellt som regionalt.  
 

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 
bredbandsstrategi som skall redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast i samband med utskottets ordinarie sammanträde i mars månad 2022. 
Därefter bör förslaget remitteras till berörda instanser för att slutligen behandlas 
i kommunfullmäktige i juni 2022 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021 
Fullmäktiges protokoll § 104/2015 - Bredbandstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till ny 
bredbandsstrategi som ska gälla från den 1 juli 2022. 2) Förvaltningens förslag 
till ny strategi ska föreligga senast till utskottets ordinarie möte i mars 2022. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
Vård- och omsorgschef 
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Dnr KS 399-2021 

§ 99 Remissvar – Samrådsutskick av nytt 
handlingsprogram 2022 för Räddningstjänsten Skåne 
Nordväst  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Svalövs kommun har inget att erinra.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har fått rubricerat handlingsprogram 2022 för 
räddningstjänsten Skåne Nordväst som beskriver hur man lever upp till lagen 
om skydd mot olyckor både gällande förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst.  

Handlingsprogrammet bedöms stämma väl överens med nuvarande goda 
samverkan och gemensamma förmåga.  

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, daterat 2021-10-19  
Remissmissiv, samrådsutskick av nytt handlingsprogram, inkommit 2021-10-06 
Handlingsprogram 2022 för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommit 
2021-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Svalövs kommun har inget att erinra. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Räddningschef  
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Dnr KS 398-2021 

§ 100 Revidering av Cykelplan för Svalövs kommun (CG-
plan) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige   
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag till reviderad 
cykelplan för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd 
remissbehandling, föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Då det nu förflutit mer än sju år sedan gällande cykelplan antogs av 
kommunfullmäktige, finns det skäl att revidera planen.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2021-10-07 Cykelplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2014-04-28 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28, § 
52 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag 
till reviderad cykelplan för Svalövs kommun. Planen ska, efter genomförd 
remissbehandling, föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
juni 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunförvaltningen (SNLN, MSDG, SARA) 
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Dnr KS 256-2020 

§ 101 Uppföljning av intern kontroll 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Michael Andersson, administrativ chef, Cecilia Andersson, tf vård- och 
omsorgschef och Stefan Larsson, kommunchef informerar om brister som 
framkommit i uppföljningen av den interna kontrollen avseende upphandling.  

Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontroll kommer att redovisas för 
arbetsutskottet vid sammanträdet i november.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr KS 19-2019 

§ 102 Motion, Anmält hinder  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Motionen avskrivs från vidare handläggning med hänvisning till 
Kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 §, andra stycket.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av att mer än ett år förflutit sedan motionen lades, föreslås 
motionen avskrivas från vidare handläggning 

Beslutsunderlag 

Förslagskrivelse, daterad 2021-10-07 
Remitteringsbeslut, daterat 2019-02-08 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-01-28, § 14 
Motion från Teddy Nilsson (SD), inkommen 2019-01-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Motionen avskrivs från vidare handläggning med 
hänvisning till Kommunallagen (2017:725) 5 kap 35 §, andra stycket. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, MSDG, SARA 
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Dnr KS 82-2021 

§ 103 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021, kvartal 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 3, 2021, inkom en synpunkt till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Synpunkten redovisas på sammanträdet. 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


