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Dnr - 

§ 2 Information 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Utvecklingschef Hanna Åstrand informerar om projektet FAST 
(Förbättrad arbetsgivardialog för sänkta trösklar) (Dnr 255-2022). 

b) Utvecklingschef Hanna Åstrand informerar om planerat 
pilotkommunförsök avs samverkan med Arbetsförmedlingen.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 405-2021 

§ 3 Uppdrag: Flexibel arbetstid för anställda 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll 2021-09-27, § 221 (Dnr 383-2019), första punkten i 
en motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) gällande flexibel 
arbetstid för anställda inom förskolan, med tillägget att utredningen ska omfatta 
kommunens samtliga verksamheter. 

Personalutskottet fattade 2022-11-29, § 40, följande beslut: Informationen 
noteras. 

Vid sammanträdet lämnas en muntlig redogörelse för beredningsläget av 
kommunchef Stefan Larsson, utbildningschef Åke Svensson, tf socialchef vård 
och omsorg Cecilia M Andersson samt tf enhetschef bemanningsenheten 
Cecilia Bengtsson. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets protokoll 2022-11-29, § 40 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 227 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att arbetsutskottet 
antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunchef 
HR-chef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (FPAN, SAMA, SARA) 
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Dnr KS 154-2019, SN 48-2019 

§ 4 Fokus sysselsättning – att stärka samordning och 
strategi mellan arbetsmarknad och näringsliv - 
Uppföljning 

Arbetsutskottet förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Informationen noteras. 

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 möjligheter till besparingar rörande ekonomiskt bistånd när vi samordnar 
våra insatser. För detta föreslås ett gemensamt  kommunövergripande uppdrag 
-  Fokus sysselsättning. 

Arbetsutskottet föreslog 2019-05-20, § 48, kommunstyrelsen fatta följande 
beslut: 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. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-03, §132, följande beslut: 1) Förslaget 
remitteras för att arbeta enligt grundprincipen ”Sysselsättning först” i enlighet 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(19) 
Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

med promemoria daterad 7 maj 2019 till socialnämnden. Socialnämndens 
yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2019-08-05. 

Socialnämnden fattade 2019-07-02, § 96, följande beslut: 1) Socialnämnden 
ställer sig bakom aktuellt förslag. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-12, § 156, följande beslut: 1) Satsningen” 
Fokus Sysselsättning – att stärka samordning och strategi mellan 
arbetsmarknad och näringsliv” - i enlighet med promemoria daterad 12 juli 2019 
ska genomföras under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
finansiering i budget 2020 med plan 2021 och 2022. 2) Grundprincipen 
”Sysselsättning först” ska styra arbetet inom försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsfrågor. 

Av beskrivningen av det planerade projektet, daterad 2019-07-12, framgår ett 
antal mål för projektet. Nu föreligger en uppföljning av projektet. 

Ackumulerat under perioden mars 2020- december 2022 har 340 individer gått 
vidare mot en sysselsättning inom uppdraget Fokus Sysselsättning. 82 av 
dessa har varit ungdomar och 128 har haft försörjningsstöd. 85 av 220 platser 
har under perioden tillsatts i det lokala näringslivet. 

Måluppfyllelsen utifrån satsningen som gjordes på uppdraget Fokus 
Sysselsättning har varit mycket god och det gagnat individ, företag och 
samhälle. Inte minst har det medfört en stor skillnad för de individer (och deras 
familjer) som exempelvis har gått från försörjningsstöd ut i en egen försörjning 
och inkludering på arbetsmarknaden.  

Under samma period har dessutom antal hushåll som är aktuella på ekonomiskt 
bistånd minskat från 88 stycken (mars 2020) till 60 stycken (december 2022). 
Detta trots att perioden också omfattat en pandemi som påverkat vissa 
branscher samt ett osäkert läge i omvärlden som bland annat medfört ökade 
omkostnader för den enskilde. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Hanna Åstrand 
och Dalibor Vasic, enhetschef arbete, integration och välfärd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-12, § 156 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-12, med rev rapport 
Socialnämndens protokoll 2019-07-02, § 96 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 132 
Arbetsutskottets protokoll 2019-05-20, § 48 
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 
Arbetsmarknadsverksamheten i Svalövs kommun, rapport från Public Partner 
daterad 2018-10-01 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Informationen 
noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att arbetsutskottet 
antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef  
Utvecklingschef 
Socialchef 
Kommunförvaltningen (FPAN) 
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Dnr 356-2021, 452-2021, 146-2021 

§ 5 Dataskyddsorganisation – kommunstyrelsens 
organisation – Dataskyddssamordnare – Komplettering av 
delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Följande tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för 
kommunstyrelsen:   

 

• Nathalie Gustafsson för administrativa avdelningen, exkl 
säkerhetsenheten (fr o m 2023-02-13) 

• Niklas Schörling för säkerhetsenheten (kvarstår)  

• Liz Heiner för HR-avdelningen (kvarstår) 

• Eva Lostedt för ekonomiavdelningen (kvarstår)  

• Hanna Åstrand för utvecklingsavdelningen (fr o m 2023-02-01) 

• Michael Wide för digitaliserings- och IT-enheten (kvarstår) 

• Mikael Johansson för räddningstjänsten (kvarstår) 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning, kapitlet 3) Administrativa 
ärenden, kompletteras med punkt 19), Utseende av 
dataskyddssamordnare för verksamhetsområden under 
kommunstyrelsen - Kommunchef 

Sammanfattning av ärendet 

Alla organisationer som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa 
dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsombudets funktion i 
organisationen är, i enlighet med dataskyddsförordningen, kontrollerande och 
rådgivande. Dataskyddsombudet har till uppgift att granska nämndernas 
efterlevnad av dataskyddsförordningen. Det innebär att varje nämnd 
självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet.   

Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt över nämnderna ett särskilt 
ansvar för kommunens behandling av personuppgifter. Kommunstyrelsen ska 
inom ramen för uppsiktsplikten vid behov ge nämnderna råd, anvisningar och 
förslag på åtgärder.   

För att personuppgiftsansvariga nämnder ska kunna säkerställa och 
dokumentera att dataskyddsförordningen efterlevs, föreslår förvaltningen att 
kommunstyrelsen antar en struktur för dataskyddsarbetet.   
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En uttalad dataskyddsorganisation underlättar för kunskaps- och 
informationsspridning samt tydliggör vilket ansvar respektive roll har inom 
dataskyddsarbetet.    

Då nämndernas olika verksamheter har olika behov, föreslås ingen enhetlig 
struktur för hela kommunen. Istället ger den föreslagna strukturen en ram för 
hur dataskyddsorganisationen ska organiseras utifrån nämndernas verksamhet.   

Till exempel ska varje nämnd ha minst en dataskyddssamordnare, men 
kommunstyrelsen som har diversifierade verksamhetsområden ska utse en 
dataskyddssamordnare för varje verksamhetsområde. Idag har redan varje 
avdelningen på kommunledningskontoret en utpekad dataskyddssamordnare.   

En roll som inte finns i nuvarande dataskyddsorganisation är 
”Dataskyddskoordinatorer”. Verksamheter som är geografiskt spridda, eller som 
hanterar stora mängder personuppgifter, föreslås utse en eller flera 
dataskyddskoordinatorer. Exempel på verksamheter som behöver utse 
dataskyddskoordinatorer är särskilt boende, förskola och grundskola.   

I arbetet med att ta fram ett förslag till dataskyddsorganisation så har 
förvaltningen dels tagit del av andra kommuners upprättade struktur, dels 
information från Integritetsmyndighetens samt facklitteratur på området.  

Om föreslagen struktur antas, finns det ett antal bilagor som syftar till att stöta 
de personuppgiftsansvariga nämnderna i utformningen av deras respektive 
dataskyddsorganisation.   

Bilagorna består av exempel på hur en dataskyddsorganisation kan se ut, en 
beskrivning av rollerna i strukturen och föreslagna arbetsuppgifter samt en 
redogörelse över dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som 
framgår av artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-11-15, § 281, följande beslut: 1) Riktlinjer för 
dataskyddsorganisation, daterade den 1 november 2021 antas. 2) Nämnderna 
uppmanas upprätta intern dataskyddsorganisation samt förordna 
dataskyddssamordnare i enlighet med antaget styrdokumentet. 3) Nämnderna 
uppmanas återrapportera intern dataskyddsorganisation samt förordnade 
dataskyddssamordnare till kommunstyrelsen. Återrapporteringen ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2021.  

Kommunstyrelsen fattade 2021-12-06, § 302, följande beslut: 1) Följande 
tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen: 
Jonathan Olsson för nämndadministration och upphandling, Josefin Viktor för 
personalavdelningen, Eva Lostedt för ekonomienheten, Kristina Prahl för 
utvecklingsavdelningen, Cecilia Levander Kangas för digitaliserings- och IT-
enheten, Niklas Schörling för beredskap och säkerhet samt vaktmästeri och 
reception samt Mikael Johansson för räddningstjänst.  

Nu föreligger reviderat förslag till dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen. 
Dataskyddsamordnaren ansvarar för att arbeta löpande med frågor relaterade 
till dataskyddsförordningen. Samordnaren är ambassadör för dataskydd ute i 
organisationen samt kontaktperson för verksamheten och dataskyddsombudet i 
dataskyddsfrågor.  
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Enligt riktlinjerna för dataskyddsorganisation ska nämnder som har 
diversifierade verksamhetsområden utse en dataskyddssamordnare för varje 
verksamhetsområde. Kommunledningskontorets verksamhetschefer har därför 
fått lämna förslag till dataskyddssamordnare för den egna verksamheten.   

Förvaltningen har gjort bedömningen att det inte behövs utses 
dataskyddskoordinatorer inom kommunstyrelsen verksamheter. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-11-14, § 264, följande beslut: 1) Följande 
tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen:   

• Linnea Tingne för administrativa avdelningen, exkl 
säkerhetsenheten  

• Niklas Schörling för säkerhetsenheten (kvarstår)  

• Liz Heiner för HR-avdelningen  

• Eva Lostedt för ekonomiavdelningen (kvarstår)  

• Ebba Svensson för utvecklingsavdelningen  

• Michael Wide för digitaliserings- och IT-enheten  

• Mikael Johansson för räddningstjänst (kvarstår) 

Ärendet tas åter upp p g a personalförändringar. Det föreslås, av 
effektivitetsskäl, att möjligheten att utse dataskyddssamordnare delegeras till 
kommunchefen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-14, § 264 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 68 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 302  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-25  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 281  
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-01  
Förslag till dataskyddsorganisation, daterad 2021-11-01  
Bilaga 1: Exempel på dataskyddsorganisation   
Bilaga 2: Rollbeskrivning och vägledning vid upprättande av 
dataskyddsorganisation    
Bilaga 3: Dataskyddsombudets ställning och de arbetsuppgifter som framgår av 
artikel 38 och 39 i dataskyddsförordningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Följande 
tjänstepersoner utses till dataskyddssamordnare för kommunstyrelsen:  
• Nathalie Gustafsson för administrativa avdelningen, exkl 
säkerhetsenheten (fr o m 2023-02-13) 
• Niklas Schörling för säkerhetsenheten (kvarstår)  
• Liz Heiner för HR-avdelningen (kvarstår) 
• Eva Lostedt för ekonomiavdelningen (kvarstår)  
• Hanna Åstrand för utvecklingsavdelningen (fr o m 2023-02-01) 
• Michael Wide för digitaliserings- och IT-enheten (kvarstår) 
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• Mikael Johansson för räddningstjänsten (kvarstår) 
2) Kommunstyrelsens delegationsordning, kapitlet 3) Administrativa 
ärenden, kompletteras med punkt 19), Utseende av dataskyddssamordnare för 
verksamhetsområden under kommunstyrelsen - Kommunchef 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att arbetsutskottet 
antar dem. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga utsedda dataskyddssamordnare  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, FKRT, SAMA) 
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Dnr KS 238-2022 

§ 6 Uppdrag om ny näringslivsstrategi för Svalövs 
kommun från 2023 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Inkomna remissvar samt yttrande noteras. 

2. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-13.  

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 föreslogs att förvaltningen fick 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. 

En workshop med arbetsutskottets ledamöter och ersättare genomfördes 2022-
08-30. 

Arbetsutskottet fattade 2022-05-17, § 34, följande 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. 

Det ordinarie sammanträdet i oktober flyttades till 2022-11-01, varför ärendet 
behandlades i november i stället. Ett förslag till ny näringslivsstrategi förelåg då. 

Arbetsutskottet fattade 2022-11-01, § 71, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till ny näringslivsstrategi remitteras till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt 
näringslivsrådet. Yttranden ska vara kommunledningskontoret tillhanda 2023-
01-05. 

Inkomna remissvar och yttrande redovisas härmed för arbetsutskottet. 

Näringslivsrådet kommer att fatta beslut om yttrande i ärendet 2023-01-26. 

Beslutsunderlag 

Yttrande från Centerpartiet, daterad 2023-01-04 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-14, § 185 
Bildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 138 
Socialnämndens protokoll 2022-11-24, § 156 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-12-23, § 93 
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Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 71 
Förslag till ny näringslivsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 20222-05-17, § 34 
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) Inkomna remissvar samt yttrande noteras. 2) Ärendet 
tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-13. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att arbetsutskottet 
antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
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Dnr 477-2022 

§ 7 Medfinansiering för utlysning Samarbete för 
kortare livsmedelskedjor och lokal marknad 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig berett att föreslå 
kommunstyrelsen bevilja en medfinansiering om 200 000 kr till 
Länsstyrelsens och Jordbruksverkets utlysning "Samarbete för kortare 
livsmedelskedjor och lokal marknad", i det fall ansökan beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Skåne utlyser 10 000 000 kronor för samarbetsprojekt inom 
livsmedelskedjan, med fokus på fler lokala produkter och kortare väg till 
konsument. Parter som kan söka stödet är myndigheter, kommuner, landsting/ 
regioner, företag samt föreningar och andra organisationer. 

Svalövs kommun är en kommun med flera livsmedelsföretag och företag inom 
de gröna näringarna, där goda möjligheter finns för att öka samarbetet mellan 
producenterna och korta livsmedelskedjorna.  

Beslut kring beviljade projekt kommer att fattas under maj 2023. 
Programperioden pågår till och med 31 december 2024. Sista dag att  

söka stödet var den 31 december 2022. Svalövs kommun skickade in ansökan 
om 2 198 500 kr den 30 december 2022. Av projektbudgeten kan 90 procent 
ges i stöd från Jordbruksverket, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd 
beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i 
stödberättigade utgifter. Till Svalövs kommuns ansökan beräknas även två 
större livsmedelsproducenter bidra med 25 000 kr vardera. 

I det fall ansökan beviljas föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott till 
kommunstyrelsen att bevilja en medfinansiering om 200 000 kr till 
Länsstyrelsens och Jordbruksverkets utlysning ”Samarbete för kortare 
livsmedelskedjor och lokal marknad”. 

Kommunstyrelsens ordförande fattade 2022-12-20 följande beslut på 
delegation: 1) Kommunförvaltningen uppdras att ge in ansökan gällande 
Medfinansiering för utlysning Samarbete för kortare livsmedelskedjor och lokal 
marknad till Länsstyrelsens och Jordbruksverkets utlysning. 2) I det fall ansökan 
beviljas, kommer kommunstyrelsen föreslås att medfinansiering skall utgå ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande år 2023. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Hanna Åstrand 
och tf kommunikationschef Johan Wikström. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-12 
Ansökan (med bilagor) om projektstöd: Från jord till jord - plattformen som 
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knyter samman lokala och regionala livsmedelsaktörer, ingiven 2022-12-29 
Delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande, daterat 2022-12-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Jan 
Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Informationen noteras. 2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig berett att föreslå 
kommunstyrelsen bevilja en medfinansiering om 200 000 kr till Länsstyrelsens 
och Jordbruksverkets utlysning "Samarbete för kortare livsmedelskedjor och 
lokal marknad", i det fall ansökan beviljas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
arbetsutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Tf kommunikationschef 
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Dnr 462-2022 

§ 8 Smarta tätorter - Medfinansiering Leader-projekt 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras att skicka in ansökan Smarta Tätorter till 
Jordbruksverkets Leader-utlysning. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig berett att i det fall 
ansökan beviljas, föreslå kommunstyrelsen att bevilja en 
medfinansiering om 150 000 kr till Leader, utifrån ansökan "Smarta 
Tätorter".  

Sammanfattning av ärendet 

Jordbruksverket har kvarstående medel att ansöka om utifrån Leader-period 
2014 - 2022, där det finns möjlighet för Svalövs kommun att skicka in ett 
projektförslag. 

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att den som har idéer om den 
lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till 
projekt. Det handlar om att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar både 
på landsbygden och i staden. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest 
effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Inom Leader samarbetar 
privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Målet är att 
skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och 
fler jobb. 

Svalövs kommun har en diversifierad landsbygd med sex tätorter (Svalöv, 
Teckomatorp, Röstånga, Billeberga, Kågeröd och Tågarp) med olika styrkor 
och förutsättningar. Vi vill skapa samverkansplattformar i varje tätort för att 

samla kommun, näringsliv och föreningsliv, med det övergripande målet att öka 
attraktiviteten för att leva, bo och verka i kommunens alla delar. Genom att 
även koppla på centrumutveckling i tätorterna med avstamp i kommunens 

översiktsplan tas ett helhetsgrepp på tätorternas utveckling, vilket i sin tur 
kommer att konkretiseras i de lokala utvecklingsplanerna.  

Svalövs kommun vill också i en förstudie utforska möjligheten att tillsammans 
med näringslivet och föreningar ta fram en gemensam digital plattform för 
kommunikation, utbyte av tjänster, kompetens, varor och talang. Den digitala 
plattformen ska utgå från en mobilapplikation och ska fungera som ett verktyg 
för, och komplement till, den fysiska plattform som projektet i stort syftar till.  

Inom ramen för förstudien är planen ta fram och utveckla en prototyp för den 
digitala plattformen (mobilappen). 

Projektets och förstudiens syfte är att gemensamt - kommunen, företagare, 
föreningar och lokalbefolkning - utveckla respektive tätort i Svalövs kommun 
och stärka företagsklimatet på landsbygden. Genom samverkan tas lokala 
utvecklingsplaner fram per tätort, som även omfattar centrumutveckling. 
Projektet syftar också till att skapa ökad affärsnytta och utvecklingsmöjligheter 
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för den lokala näringen genom samverkan samt tydlig profilering och 
gemensam marknadsföring. Mobilappen ska fungera som en digital utvecklings 
och samverkansplattform mellan alla kommunens företag och tätorter, med 
fokus på kunskap, innovation, utveckling, kommunikation, nätverkande och 
användarnytta. 

Leaderprojekt kräver 20 % medfinansiering för offentliga verksamheter som 
ansöker om projekt. Till denna förstudie beräknas projektbudgeten på 750 000 
kr varav egen medfinansiering behöver uppgå till 150 000 kr. 

Utifrån beskrivningen av ärendet föreslås att förvaltningen får i uppdrag att 
skicka in en ansökan till Jordbruksverkets Leader-kontor kring Smarta Tätorter. 

I det fall ansökan beviljas förklarar sig kommunstyrelsens arbetsutskott beredd 
att föreslå kommunstyrelsen en medfinansiering om 150 000 kr till Leader 
utifrån ansökan Smarta Tätorter. 

Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av utvecklingschef Hanna Åstrand 
och näringslivsansvarig Fredrik Kocon. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Jan 
Zielinski (S) och Marie irbladh (C): 1) Förvaltningen uppdras att skicka in 
ansökan Smarta Tätorter till Jordbruksverkets Leader-utlysning. 2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarar sig berett att i det fall ansökan 
beviljas, föreslå kommunstyrelsen att bevilja en medfinansiering om 150 000 kr 
till Leader, utifrån ansökan "Smarta Tätorter". 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
arbetsutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
 
Ajournering 15.05 – 15.25 
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Dnr 411-2021 

§ 9 Plan för intern kontroll 2023 för 
kommunstyrelsen 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag till Plan för intern 
kontroll 2023 för kommunstyrelsen, i enlighet med vid sammanträdet 
förda diskussioner.  

2. Förslaget ska föreligga för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 
2023-02-13. 

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunens Policy för intern kontroll, § 8, framgår att kommunstyrelsen 
senast i februari månad under kontrollåret.  

Återrapportering av den interna kontrollen gjordes till kommunstyrelsen vid 
januarisammanträdet. 

Under sammanträdet presenterar nämndsekreterare Linnea Tingne och resp 
verksamhetschef förslag på kontrollområden, för bedömning av risker och 
konsekvenser. Förvaltningen tar därefter, i enlighet med utskottets 
bedömningar och prioriteringar, fram förslag till Plan för intern kontroll 2023 
med kontrollmoment. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Jan 
Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) Kommunförvaltningen uppdras att ta fram 
förslag till Plan för intern kontroll 2023 för kommunstyrelsen, i enlighet med vid 
sammanträdet förda diskussioner. 2) Förslaget ska föreligga för beslut vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-13. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
arbetsutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Tf ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklingschef 
Digitaliserings- och IT-chef 
Upphandlingssamordnare 
Trygghets- och säkerhetschef 
Revisionen 
Kommunförvaltningen (SAMA, LATE) 
 
 
 


