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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 15.10 

Beslutande Jan Zielinski (S), vice ordf 
Fredrik Jönsson (C), ordf 
Teddy Nilsson (SD) 
Ann Pettersson (M) tjg ers för Olof Röstin (M) 
Torbjörn Ekelund (L) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Krister Olsson (S) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jan Bengtsson, ekonomichef §§ 114 - 115 
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Robert Patzelt, projektledare § 119 b 
Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare § 119 a - c 
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2018-10-31, kl. 12.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 114 - 119 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Fredrik Jönsson (C)  

Justerare  
 

 Teddy Nilsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-10-29 

Anslaget under tiden 2018-11-01 – 2018-11-22 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 114 Beslutad ärendelista 

§ 115 Remissvar avseende mål- och budget 2019 med plan 2020 - 2021 ........ 4 
§ 116 Uppföljning av överenskommelsen – Ökad trygghet i Svalövs kommun .. 5 
§ 117 Yttrande -  Granskning av krishantering och brandskydd ......................... 6 
§ 118 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 3 2018 ............................... 7 
§ 119 Information ................................................................................................. 8 
 
Ärendet "Yttrande - Granskning, utbetalning av ersättning till förtroendevalda" 
utgick från dagordningen.  
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Dnr 315-2017 

§ 115 Remissvar avseende mål- och budget 2019 med 
plan 2020 - 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Remissvaret antas som kommunstyrelsens eget.  

Deltar ej  

Torbjörn Ekelund (L) och Ann Pettersson (M) deltar ej i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18, § 103, att anta Ramar för Mål och 
Budget 2019, plan 2020-2021 samt att skicka ramarna på remiss till nämnderna 
och styrelsen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till remissvar, daterat 2018-10-22 
Beslut från kommunfullmäktige 2018-06-18, § 103 
Ramar för Mål och budget 2019, med plan 2020-2021, daterad 2018-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S): Remissvaret antas som 
kommunstyrelsens eget.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JNB)  
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Dnr 1348-2014 

§ 116 Uppföljning av överenskommelsen – Ökad trygghet 
i Svalövs kommun  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Förvaltningens rapportering av genomförda aktiviteter under 2018 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 färdigställdes en ny reviderad överenskommelse mellan Svalövs 
kommun och Polisen under rubriken ”Ökad trygghet i Svalövs kommun”. Ett 
antal aktiviteter fastställdes för genomförande under 2018. Dessa beskrivs i 
bilaga med kommentarer på vad som genomförts under 2018. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-09-17 
Bilaga, daterad 2018-09-17 
Överenskommelse polisen, undertecknad, om samverkan för ökad trygghet i 
Svalövs kommun verksamhetsåren 2017 till 2019, daterad 2017-06-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Ann Petterssons (M): 
Förvaltningens rapportering av genomförda aktiviteter under 2018 godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MLLG) 
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Dnr 256-2018 

§ 117 Yttrande -  Granskning av krishantering och 
brandskydd 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har enligt lagen om extraordinära händelser i uppgift att ha en god 
krisberedskapsförmåga. 

Det innebär krav på planering och förberedelser inför en sådan händelse 
genom bl.a. risk- och sårbarhetsanalyser, fastställande av en plan för hantering 
av extraordinära händelser och att organisationen är övad och utbildad. 

Svalövs kommuns revisorer har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk 
beslutat att gett PwC i uppdrag att granska kommunens krishantering och 
brandskyddsarbete. Efter genomförd revision har PwC gjort bedömningen att 
kommunstyrelsens krishantering och brandskyddsarbete till övervägande del är 
ändamålsenligt.  

Beslutsunderlag 

Yttrande över revisionsrapport, daterad 2018-10-22 
Revisionsrapport - Granskning av krishantering och brandskydd, daterad 2018-
08-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Ann Petterssons (M): Förslag till 
kommunstyrelsen: Föreliggande förslag till yttrande antas. 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Ann Petterssons (M): Förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Revisionens 
granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Dnr 128-2018 

§ 118 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 3 
2018 

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 nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

En sammanställning av de synpunkter som inkom till kommunstyrelsens 
arbetsutskott kvartal 3, 2018, har tagits fram. En synpunkt har kommit in. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av synpunkter till kommunstyrelsens arbetsutskott kvartal 3 
2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): 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 - 

§ 119 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Redovisning av arbetslöshet för september 2018 och andel inskrivna 
arbetslösa ungdomar mellan 18 – 24 år, per den sista september 2018 
m.m. (dnr 50-2018) 

b) Presentation av ny medarbetare, Robert Patzelt, projektledare för 
Leaderprojektet Destination Söderåsen  

c) Finsam-processen Kompetensförsörjning i Svalöv (KompiS) (Dnr 365-
2016) 

d) Ny ersättningsmodell för färdtjänst. (Dnr 55-2018) 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


