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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-11-17, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 77 - 82 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-11-15 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Michael Andersson  

 
 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(10) 
Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Beslutad ärendelista 

§ 78 Bredbandsstrategi ..................................................................................... 4 
§ 79 Arbetsträning och förstärkt arbetsträning .................................................. 6 
§ 80 Uppföljning av intern kontroll 2022 ............................................................ 8 
§ 81 Remissvar: Promemoria Bättre konsekvensutredningar (DS 2022:22) .... 9 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(10) 
Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 409-2021 

§ 78 Bredbandsstrategi 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Inkomna remissyttranden noteras.  

2. Bredbandsstrategin antas gälla fr.o.m. 2023-01-01 

3. Tidigare gällande bredbandsstrategi, beslutat av kommunfullmäktige 
2015-06-15, § 104 (Dnr KS 677-2012) upphävs per 2022-12-31.  

Reservationer 

Marie Irbladh (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 (Dnr 677-2012) om att anta en 
bredbandsstrategi för Svalövs kommun. Strategin hade en inriktning som 
sträckte sig till år 2020. Under hösten 2021 fick förvaltningen i uppdrag att ta 
fram förslag på en ny bredbandsstrategi vilket skulle redovisas på 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast i samband med utskottets ordinarie 
sammanträde i mars 2022. På grund av pandemi och flyktingmottagande i 
början av 2022 fattades beslut om att förslag till ny bredbandsstrategi ska 
föreslås till utskottets ordinarie möte i september 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 november 2022, § 58 
remittera bredbandsstrategin till berörda instanser, samt att remissvar ska vara 
arbetsutskottet tillhanda senast 9 november 2022.  

Remissvar från berörda instanser har nu kommit kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillhanda.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokoll, daterat 2022-10-27, § 143 
Socialnämndens Remissvar ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad 
2022-10-17 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, daterat 2022-10-26, § 86 
Vård- och omsorgsnämndens Remissvar ny bredbandsstrategi för Svalövs 
kommun, daterad 2022-10-17 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterat 2022-10-19, § 144 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över förslag till ny bredbandsstrategi för 
Svalövs kommun (internremiss), daterad 2022-10-03 
Bildningsnämndens protokoll, daterat 2022-10-18, § 106 
Bildningsnämndens remissvar, bredbandsstrategi, daterad 2022-10-07 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, daterat 2022-09-20, § 58 
Förslag till ny bredbandsstrategi, daterad 2022-09-15 
Tjänsteskrivelse, förslag om ny bredbandsstrategi för Svalövs kommun, daterad 
2022-09-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S) och Anna Berg von Lindes (M) förslag 
till beslut i kommunfullmäktige:  

Marie Irbladh (C): Ändringsyrkande: ”Tillägg efter den gröna meningen: 
Ambitionen ska vara att 100 % av hushåll och företag har tillgång till minst 100 
Mbit/s år 2025.” 

Teddy Nilsson (SD): Avslag på Marie Irbladhs yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Marie Irbladhs yrkande, och finner att 
utskottet avslår det. 

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

 
Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Bildningsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef 
Utvecklingschef 
Digitaliserings- och IT-chef 
Kommunförvaltningen (SARA, SAMA, FPAN) 
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Dnr KS 371-2022 

§ 79 Arbetsträning och förstärkt arbetsträning 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. En överenskommelse kring anmälan om platser för arbetsträning och 
förstärkt arbetsträning mellan Svalövs kommun och Arbetsförmedlingen 
ska tecknas. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning kan ges till individer som ingår i 
Arbetsförmedlingens program, med syfte om att stärka individens förankring på 
arbetsmarknaden. För att kunna anordna platser för arbetsträning krävs att 
Svalövs kommun tecknar en överenskommelse kring antalet platser som 
anordnaren har kapacitet att ta emot samtidigt. 

Arbetsträning och förstärkt arbetsträning är en insats för deltagare i jobb- och 
utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar och etableringsprogrammet. 
Arbetsträning innebär att deltagaren under en tid får vara på en arbetsplats och 
delta i verksamheten. 

Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning 
genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen behöver 
inte enbart inriktas på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla 
om arbets-situationen som sådan. Såsom att förhålla sig till arbetskamrater och 
arbetsledning, samt att hantera olika krav och förväntningar som normalt finns 
på en arbetsplats.  

Arbetsträning ska utformas utifrån deltagarens förutsättningar och tillgodose 
behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna 
på en arbetsplats kan deltagaren få erfarenhet och referenser och komma 
närmare arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna ska underlätta för deltagaren att 
komma närmare arbetsmarknaden, men får inte vara av en sådan betydelse för 
verksamheten att det undantränger rekryteringsbehov hos anordnaren. 
Arbetsträningen får inte leda till att konkurrensförutsättningarna på 
arbetsmarknaden snedvrids. 

För att kunna ta emot individer för arbetsträning behöver Svalövs kommun 
teckna en överenskommelse för att anmäla sig som en anordnare som erbjuder 
platser för arbetsträning hos Arbetsförmedlingen. Efter beslut av 
Arbetsförmedlingen får anordnaren ersättning i form av merkostnadsersättning 
med 150 kr för arbetsträning respektive 300 kronor för förstärkt arbetsträning 
per närvarodag och deltagare. Ersättningen är avsedd att täcka kostnader hos 
anordnarenför exempelvis handledning, arbets- och skyddsutrustning, 
utbildning och/eller instruktion till aktuella arbetsuppgifter. Beslut om 
arbetsträning kan fattas om mellan tre till tolv månader, beroende på i vilket 
program deltagaren befinner sig (exempel jobbgaranti för ungdomar eller jobb- 
och utvecklingsgarantin). 
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För att få vara anordnare av arbetsträning ska en eller flera personer som 
löpande handleder deltagarna utses. Arbetsförmedlingen avgör vad som är 
rimlig handledartäthet utifrån individens behov och verksamhetens utformning. 
Det ska dock finnas minst en handledare per 20 deltagare.  

Anordnare av arbetsträning har arbetsmiljöansvar. Av lagen om 
arbetsmarknadspolitiska program framgår att om ett arbetsmarknadspolitiskt 
program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet likställas 
med arbetstagare vid tillämpning av vissa regler i arbetsmiljölagen 

Syftet med arbetsträning är att närma sig arbetsmarknaden för de individer som 
står långt ifrån den. Handläggare på Arbetsförmedlingen kan med bland annat 
stöd av arbetsträning utröna om en individ är i behov av ett utökat stöd och 
andra typer av insatser från Arbetsförmedlingen som kan öka individens 
förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-04 
Informationsblad gällande arbetsträning 
Informationsblad gällande förstärkt arbetsträning 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Jan 
Zielinski (S) och Marie Irbladh (C): 1) En överenskommelse kring anmälan om 
platser för arbetsträning och förstärkt arbetsträning mellan Svalövs kommun 
och Arbetsförmedlingen ska tecknas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Arbetsförmedlingen 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
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Dnr KS 296-2021 

§ 80 Uppföljning av intern kontroll 2022  

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef, förvaltningschef eller motsvarande samt VD för helägt 
kommunalt bolag skall rapportera resultatet av den interna kontrollen till nämnd 
alternativt styrelse. Dessa rapporter skall beskriva resultatet av den genomförda 
interna kontrollen, åtgärder som vidtagits och förslag på eventuellt kommande 
åtgärder.  

Dessa rapporter skall skickas vidare till kommunstyrelsen senast 1 november. 
Nämndernas och styrelsernas uppföljningsrapporter skall senast under 
december månad av kontroll året presenteras för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, Plan för intern kontroll 2022, daterad 2022-02-03 
Bildningsnämndens protokoll, daterat 2022-10-18, § 109 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll, daterat 2022-10-26, § 83 (inkl. 
underlag) 
Socialnämndens protokoll, daterat 2022-10-27, § 138 (inkl. underlag) 
Överförmyndarens beslut, Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för 
överförmyndaren, daterad 2022-10-24 
Myndighetsnämndens protokoll, daterat 2022-10-25, § 88 (inkl. underlag) 
Svalövs Kommunservice AB, protokoll daterat 2022-10-06, § 52 (inkl. underlag) 
Svalövs Samhällslokaler AB protokoll, daterat 2022-10-06, § 73 (inkl. underlag) 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, daterat 2022-10-19, § 157 (inkl. 
underlag) 
Svalövs Kommunhus AB, daterat 2022-10-05, § 96 (inkl. underlag) 
Kommunstyrelsens  protokoll, daterat 2022-02-14, § 34 
Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2022, antagen 2022-02-14 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef¨ 
Kommunförvaltningen (LATE) 
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Dnr KS 368-2022 

§ 81 Remissvar: Promemoria Bättre 
konsekvensutredningar (DS 2022:22) 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 kring 
föreslagna ändringar i Promemoria Ds 2022/22 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har getts möjlighet att besvara promemorian Bättre 
konsekvensutredningar. 

Varje år tar kommittéer, särskilda utredare, Regeringskansliet och andra statliga 
förvaltningsmyndigheter fram ett stort antal konsekvensutredningar inför beslut 
och förslag om lagar och regler. Syftet med konsekvensutredningar är bland 
annat att så långt som möjligt försäkra sig om att en åtgärd som övervägs 
verkligen behövs, att den löser det aktuella problemet samt att ge ett allsidigt 
underlag för bedömningen av de konsekvenser, t.ex. sociala, ekonomiska och 
miljömässiga, som åtgärden kan medföra. 

I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar 
samlas. Konsekvensförordningen föreslås, i likhet med nu gällande regler, 
uppställa krav på att en konsekvensutredning ska redovisas när statliga 
förvaltningsmyndigheter under regeringen beslutar om föreskrifter eller 
allmänna råd. Kravet innebär att konsekvensutredningar ska tas fram tidigare i 
regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra 
strategiska val är som störst, vilket stärker förutsättningarna för att utforma 
ändamålsenliga åtgärder. Det tydliggörs också att konsekvensutredningar ska 
utgå från ett helhetsperspektiv, där konsekvenser för samhällets aktörer 
beskrivs och beräknas. 

Vidare föreslås att Ekonomistyrningsverket (ESV) får i uppgift att koordinera 
metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller 
konsekvensutredningar. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Beslutsunderlag 

Promemoria – Bättre konsekvensutredningar Ds 2022/22 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Anna Berg von Lindes (M), Aase 
Jönssons (KD) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) 
Förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 kring föreslagna 
ändringar i Promemoria Ds 2022/22 antas.  
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Regeringskansliet (inkl yttrande) (fi.remissvar@regeringskansliet.se samt fi.bas@regeringskansliet.se)  
Kommunförvaltningen (SNLN, HAAD, KAPL) 


