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Dnr KS 158-2022 

§ 27 Ekonomisk uppföljning per den sista april 2022 - 
Kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Muntlig redogörelse av det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsens 
verksamheter, per den sista april 2022, noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef, Jane Bergman redogör muntligt för det ekonomiska resultatet per 
den sista april 2022 för kommunstyrelsens verksamheter.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Muntlig redogörelse av det ekonomiska resultatet för 
kommunstyrelsens verksamheter, per den sista april 2022, noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningsekonom 
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Dnr KS 234-2022 

§ 28 Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 – 
Skattesats  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs till 20,74 
procent per skattekrona för år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till beslut kring Mål och Budget 2023 samt plan 2024-2025 kommer att 
behandlas vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möte i november. 
Kommunstyrelsen måste enligt Kommunallagen, kapitel 11 föreslå en 
skattesats senast under oktober månad.  
 
Kommunstyrelsens förslag till Ramar för Mål och Budget 2023 med plan 2024-
2025 remitteras till berörda nämnder den 7 juni. Nämndernas svar skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2022.   
 
Av remissvaret skall nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
prioritera investeringsram samt yttra sig avseende mål. Inlämnade remissvar 
överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning av ärendet Mål och 
budget 2023 med plan 2024-2025. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen 
fastställs till 20,74 procent per skattekrona för år 2023. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
Redovisningekonom 
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Dnr KS 147-2022 

§ 29 Inbjudan till Regionalt forum för hållbara inköp 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Kommunförvaltningen uppdras att följa utvecklingen och återkomma 
med förslag till beslut när ett konkret erbjudande föreligger 

Sammanfattning av ärendet 

Hållbar Utveckling Skåne har tagit initiativ till bildande av ett forum för hållbara 
inköp i Skåne. Intressenter är kommunerna i Skåne, Region Skåne och 
Länsstyrelsen i Skåne län. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Hållbar utveckling Skåne, 2022-03-23 
Skrivelse från Hållbar utveckling Skåne, 2022-03-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Kommunförvaltningen uppdras att följa utvecklingen och 
återkomma med förslag till beslut när ett konkret erbjudande föreligger 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Upphandlingssamordnare 
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Dnr KS 155-2021, 224-2022 

§ 30 Upphandlingar med anledning av 
visselblåsardirektivet 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att upprätta erforderliga rutiner samt att 
genomföra upphandlingar av dels a) ett IT-system (”säker kanal”) för 
hantering av anmälningar, samt dels b) konsulttjänst för att hantera 
anmälningar gentemot förtroendevalda (enl definition i Kommunallagen 
(2017:725) 4 kap, 1 §), kommunchef och sektorchefer. 

2. Trygghets- och säkerhetschefen bemyndigas fatta tilldelningsbeslut och 
teckna avtal gällande IT-systemet. 

3. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas fatta tilldelningsbeslut och 
teckna avtal vad gäller konsulttjänsten. 

4. Rutiner skall vara fastställda, IT-system ska vara i drift och konsulttjänst 
ska vara i funktion 2022-07-17.  

5. I det fall kostnaderna inte ryms inom budgeterade 50 tkr, återkommer 
förvaltningen vad gäller finansiering.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av nytt EU-direktiv, ny lagstiftning och ny policy, måste såväl IT-
system som konsulttjänst upphandlas inför ikraftträdande 2022-07-17. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-20, § 295  
Policy för visselblåsning, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-20  
Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
Proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet  
Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)  
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 
2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten 
(visselblåsardirektivet) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Förvaltningen uppdras att upprätta erforderliga rutiner 
samt att genomföra upphandlingar av dels a) ett IT-system (”säker kanal”) för 
hantering av anmälningar, samt dels b) konsulttjänst för att hantera 
anmälningar gentemot förtroendevalda (enl definition i Kommunallagen 
(2017:725) 4 kap, 1 §), kommunchef och sektorchefer. 2) Trygghets- och 
säkerhetschefen bemyndigas fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal gällande 
IT-systemet. 3) Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas fatta 
tilldelningsbeslut och teckna avtal vad gäller konsulttjänsten. 4) Rutiner skall 
vara fastställda, IT-system ska vara i drift och konsulttjänst ska vara i funktion 
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2022-07-17. 5) I det fall kostnaderna inte ryms inom budgeterade 50 tkr, 
återkommer förvaltningen vad gäller finansiering. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
HR-chef 
Trygghets- och säkerhetschef 
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Dnr KS 409-2021 

§ 31 Bredbandsstrategi 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Med ändring av ordförandes delegationsbeslut, fattat den 8 mars 2022,  
ska förvaltningens förslag till bredbandsstrategi föreligga till utskottets 
ordinarie möte i september 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 att anta en bredbandsstrategi 
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 föreslogs under hösten 2021 att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 
ett förslag till ny bredbandsstrategi vilket skulle 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. 

Arbetsutskottet fattade 2021-10-26, § 98, följande 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. 

Kommunstyrelsens ordförande fattade ett delegationsbeslut den 8 mars 2022 
där återrapporteringstiden justerades till maj 2022.  

Med anledning av vårens pandemi och flyktigmottag har arbetet inte hunnits 
med och återrapporteringstiden föreslås justeras till utskottets ordinarie möte i 
september 2022. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut, fattat 2022-03-08 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-26, § 98 
Förvaltningens tjänsteskrivelsedaterad den 18 oktober 2021 
Fullmäktiges protokoll 2015-06-15, § 104  
Bredbandstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Med ändring av ordförandes delegationsbeslut, fattat 
den 8 mars 2022,  ska förvaltningens förslag till bredbandsstrategi föreligga till 
utskottets ordinarie möte i september 2022. 
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Beslutsgång 

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

 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Utvecklingschef 
Enhetschef kansli  
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Dnr KS 87-2022 

§ 32 Svalövsambassadör 2022 

Arbetsutskotts beslut  
 

1. Bengt-Åke Sjölund utses till Svalövs ambassadör år 2022.  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Riktlinjerna förändras enligt följande: Den som nominerats kan bli 
utsedd till ambassadör även nästkommande år.  

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Riktlinjerna för Svalövsambassadörer, antagna av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-07-30, § 89, ska Svalövsambassadörer 
utses årligen.  

I riktlinjerna fastställs att en ambassadör utses årligen och att utmärkelsen 
delas ut i samband med Svalövsmässan eller på kommunfullmäktigemöte de år 
som inte Svalövsmässan arrangeras. 

Nomineringsperioden är 1 januari till 30 april. 

I enlighet med de senaste reviderade riktlinjerna så kan den som nominerats 
även bli utsedd till ambassadör ett annat år än det år som vederbörande 
nominerades. 

Beslutsunderlag 

Nomineringar till Svalövsambassadör år 2022 
Svalövsambassadörer år 2005 – 2021 
Riktlinjerna för att utse Svalövsambassadörer, antagna 2018-07-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Bengt-Åke Sjölund utses till Svalövs ambassadör år 
2022. 

Teddy Nilsson (SD): 1) Riktlinjerna förändras enligt följande: Den som 
nominerats kan bli utsedd till ambassadör även nästkommande år. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
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Dnr KS 1056-2014 

§ 33 Uppföljning av näringslivsstrategi 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Uppföljningen av Näringslivsstrategin, daterad till den 9 maj 2022, 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 
januari 2017 och har reviderats två gånger sedan dess, den 26 mars 2018 samt 
den 21 december 2020.  

I den senast reviderade versionen från den 21 december 2020, finns förslag på 
mål och visare som är mätbara och som speglar fokusområden och prioriterade 
insatser samt aktiviteter i handlingsplanen. En viktig del i uppföljningen är även 
SKR:s öppna jämförelser kring företagsklimat, där NKI (nöjd kund index) 
kopplat till olika områden bör ligga på 74. 

I näringslivsstrategin står det beskrivet att det årligen till kommunstyrelsen ska 
rapporteras om Näringslivsstrategins måluppfyllelse samt hur implementeringen 
har genomförts i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av näringslivsstrategin 2021, daterad den 9 maj 2022 
Näringslivsstrategi för Svalövs kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Uppföljningen av 
Näringslivsstrategin, daterad till den 9 maj 2022, godkänns. 

Beslutsgång 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
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Dnr KS 238-2022 

§ 34 Uppdrag om ny näringslivsstrategi för Svalövs 
kommun från 2023 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till ny näringslivsstrategi som 
ska gälla från den 1 januari 2023. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 
januari 2017 och har reviderats två gånger sedan dess, den 26 mars 2018 samt 
den 21 december 2020.  

Den näringslivsstrategi som antogs sträckte sig från 2017-2022 och nu 
föreligger ett behov av att anta en ny näringslivstrategi.  

Denna strategi föreslås ha sin utgångpunkt i den senaste reviderade versionen 
som med mål och målbild blev synkroniserade med visionen.  

Därför föreslås att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 
näringslivsstrategi som skall redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast i samband med utskottets ordinarie sammanträde i oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-11-24, § 93 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, §71  
Näringslivsstrategi Svalövs kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, §35 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, §11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): 1) Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till ny 
näringslivsstrategi som ska gälla från den 1 januari 2023. 2) Förvaltningens 
förslag till ny strategi ska föreligga senast till utskottets ordinarie möte i oktober 
2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
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Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
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Dnr KS 137-2020 

§ 35 Partistöd 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

 

1. Liberalerna beviljas partistöd med 36 757 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".  

Liberalernas ansökan om partistöd är komplett.  

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd 2022 från Liberalerna, inkommen 2022-05-04 
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Marie Irbladh (C), Anna Berg von Linde 
(M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Liberalerna beviljas partistöd med 36 
757 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Liberalerna 
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Dnr KS 236-2022 

§ 36 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022, kvartal 1 

Arbetsutskottets 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 1, 2022, inkom tre synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Synpunkterna redovisas på sammanträdet. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 37 Information 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Familjen Helsingborgs ”Familjedag” äger rum den 3 juli 2021. En länk 
för anmälan har skickats ut till berörda förtroendevalda.  

b) Kommunens Näringslivssamordnare har lämnat sin tjänst och 
information kommer att skickas ut till kommunens näringsidkare.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


