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Beslutande Angelie Fröjd (M) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), vice ordf 
Marie Irbladh (C), tjg. ers. 
Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Anneli Persson (S) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef, §§ 63-64 
Sara Månsson, nämndsekreterare/jurist 
Jane Bergman, ekonomichef §§ 55-62 
Katarina Borgstrand, utvecklingschef 
Linnéa Tingne, utvecklingsstrateg, §§ 61-62 
Mikael Lindberg, socialchef §§ 55-62 
Niklas Fonskov, Fritidschef, §§ 61- 62 
Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare, §§ 58-59 
Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad, 
§§ 55-56 
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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2020-10-05, kl 13.30, Kommunledningskontoret 
Justerade 
paragrafer §§ 55 - 70 

Sekreterare   
 Sara Månsson   

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

Anslaget under tiden 2020-10-06 – 2020-10-27 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Sara Månsson  
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Dnr - 

§ 56 Information 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Hanna Åstrand, enhetschef för integration, välfärd och arbetsmarknad redogör 
för arbetslöshet augusti 2020, aktuellt för ungdomar i Svalöv och vad som är 
aktuellt för september och framåt.  
 
Katarina Borgstrand, utvecklingschef redogör bl.a. för rankingen över Svenskt 
näringslivs enkätsvar över företagsklimatet i kommunen. Svalövs kommun har 
gått upp till plats 135.  

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 293-2020 

§ 57 Information om kapitaliseringen av Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst 
medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. 
Därutöver lämnades även förslag till förändringar i sammansättning av 
ledamöter valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag. 

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, 
kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och 
regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett 
antagande om en viss successiv ökning av antalet medlemmar, så beslutade 
föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra Kommuninvests fortsatta 
kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa myndigheterna har på 
kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest, 
såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 
procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest.  

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod 
beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande 
fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 
2024.  

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande 
medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt 
insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa 
en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av 
särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte 
anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. 
Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som 
kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.  

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt 
ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024 (år 2021 
1000 kr/inv, 2022 1100 kr/inv, 2023 1200 kr/inv och 2024 1300 kr/inv).  

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, 
dvs. första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid 
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halvårsskiftet respektive år. Avisering av inbetalning sker genom 
Kommuninvests försorg.  

• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande 
medlemmar ett förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning 
ställer nya krav om vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, 
vilket förlagslånet numera inte gör.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse med bilagor från Kommuninvest ek för, daterad 2020-09-03 

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: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBM) 
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Dnr 50-2019 

§ 58 Handlingsplan – näringslivsstrategi 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att uppföljningen av 
Näringslivsstrategin som kommunfullmäktige godkände 2020-04-27, § 
71, även gäller uppföljning av arbetet med handlingsplanen för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30, § 11, och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26, § 35. I 
Näringslivsstrategin står det beskrivet att kommunstyrelsens arbetsutskott 
ansvarar för handlingsplaner som ska gälla för att verkställa strategin.  

Kommunförvaltningen ansvarar för genomförande och uppföljning av strategin 
och i handlingsplanen för 2019-2020 som kommunstyrelsens arbetsutskott 
fastställde 2019-02-25, § 21, finns olika uppdrag och aktiviteter som är 
kopplade till strategins fokusområden. 

I uppföljningen av näringslivsstrategin som kommunfullmäktige godkände 2020-
04-27, § 71, är allt arbete med näringslivsfrågorna beskrivet även det som 
innefattas inom handlingsplanen. I och med detta föreslås att den av 
kommunfullmäktige godkända uppföljningen av Näringslivsstrategin för 2019 
även innefattar uppföljning av handlingsplanen för 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad, 2020-09-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, §71 
Uppföljning av näringslivsstrategin 
Handlingsplan Näringsliv 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att 
uppföljningen av Näringslivsstrategin som kommunfullmäktige godkände 2020-
04-27, § 71, även gäller uppföljning av arbetet med handlingsplanen för 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABN, JMNN) 
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Dnr 1056-2014 

§ 59 Näringslivsstrategi Svalövs kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-
01-30, § 11, och reviderades av kommunfullmäktige 2018-03-26, § 35.  

Under hösten 2019 och under våren 2020 har en större översyn av 
Näringslivsstrategin skett. Detta beror dels på grund av att det varit halvtid för 
strategin som sträcker sig mellan 2017-2022 och dels på grund av att Svalövs 
kommun antog en vision i december 2019. I samband med detta har även mål 
och målbild för Näringslivstrategin setts över för att synkas med visionen.  

Under arbetet med att revidera strategin har Näringslivsrådet varit involverade, 
samt så har företag i kommunen bjudits in till en workshop för att diskutera 
viktiga frågor för att skapa bra företagsklimat. Utifrån de synpunkter som lyfts 
har ett reviderat förslag tagits fram. Förslaget presenteras muntligt för 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att sen lyftas för politiskt ställningstagande 
under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 

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: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABN, JMNN) 
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Dnr 276-2006 

§ 60 Avtal, framtida turismsamarbete gällande 
Destination Söderåsen (Destinationsutveckling) 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna Avsiktsförklaring gällande kommunerna 
Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp för samarbete avseende Söderåsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett 
under många år. 2006 togs en gemensam avsiktsförklaring för samarbetet fram 
och sedan dess har ett gemensamt arbete skett för att marknadsföra och 
utveckla destinationen. Avsiktsförklaringen har uppdaterats 2016 och 2018. 

I enlighet med avsiktsförklaringen, där ambitionen är att öka antalet besökare i 
området genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med 
näringen, har en utökad och långsiktig satsning på Söderåsen som destination 
påbörjats. Detta genom att de fyra Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv 
och Åstorp tillsammans med Söderåsens nationalpark sökt och beviljats 
projektet Destination Söderåsen av Leader Skåne Nordväst med Öresund. Det 
beviljade Leaderprojektet sträcker sig till och med mars 2021, men då möjlighet 
finns att förlänga samt utöka projektets budget har projektets styrgrupp 
föreslagit att projektet förlängs till 31 oktober 2021. Ansökan har lämnats in och 
hanteras av Leader Skåne Nordväst med Öresund 23 september 2020.   

För att samarbetet mellan de fyra kommunerna säkert ska sträcka sig över hela 
Leaderprojekttiden så uppdaterades avsiktsförklaringen av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-07-30, § 87 gällande den utökade kommunala 
finansieringen och förlängdes med ett år till och med 2021. I det beslutet 
uppdrogs dåvarande ordförande Jan Zielinski att underteckna 
avsiktsförklaringen. Då avsiktsförklaringen inte hann undertecknas under 
vederbörandes tid som ordförande föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott att 
ge uppdraget att underteckna avsiktsförklaringen till kommunstyrelsens 
ordförande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-07-30, § 87 
Avsiktsförklaring gällande kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp för 
samarbete avseende Söderåsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
kommunstyrelsens ordförande att underteckna Avsiktsförklaring gällande 
kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp för samarbete avseende 
Söderåsen. 
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Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 296-2020 

§ 61 DUA Svalöv och Landskrona - en gemensam 
överenskommelse om lokala jobbspår i samverkan med 
Arbetsförmedlingen 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Förvaltningen uppdras att ta fram en överenskommelse om lokala 
jobbspår i samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen.  

2. Kommunstyrelsen översänder beslutet till socialnämnden för beaktande 
i det fortsatta arbetet.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef uppdras att 
underteckna överenskommelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i 
uppdrag att tillsammans med berörda sektorer ta fram en överenskommelse om 
lokala jobbspår i samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen. 
Detta eftersom överenskommelsen är grundläggande vad gäller att säkerställa 
Arbetsförmedlingens lokala närvaro i kommunen. 

I likhet med flertalet andra skånska kommuner ingår Svalövs kommun sedan 
tidigare i överenskommelser med Arbetsförmedlingen om samverkan kring 
lokala jobbspår för unga och nyanlända svalövsbor1. Överenskommelserna har 
tagits fram med stöd av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) 
vid Regeringskansliet. Delegationen har regeringens uppdrag att främja statlig 
och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte 
att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Delegationen 
beslutar också om bidrag för att främja dessa överenskommelser och följer upp 
arbetet kopplat till de lokala överenskommelserna2.  

För framtagandet av överenskommelser utlyser DUA statsbidrag. Kopplat till 
överenskommelser kan efterhand ytterligare statsbidrag utlysas, som blir 
sökbara för de samverkande parterna.  

Arbetsförmedlingen Skåne Väst har informerat förvaltningen om att 
myndigheten framöver kommer att prioritera sådan samverkan som sker inom 
ramen för en DUA- överenskommelse. Det är därför av stor vikt att kommunen 
har en aktuell överenskommelse som är utformad i enlighet med de direktiv 
som DUA anger.  

Ett krav i 2020 års utlysning är att ansökan görs tillsammans med minst en 
annan kommun, samt att målgruppen vidgas från unga och/eller nyanlända till 
att omfatta samtliga kommuninvånare med behov av stöd och insatser från 
både kommun och Arbetsförmedlingen. Svalövs kommun har fört dialog med 

                                                  
1 https://www.dua.se/din-kommun/svalov 
2 https://www.dua.se/om-delegationen 
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Landskrona stad och kommit överens om att ta fram en gemensam 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen Skåne Väst. Parterna har 
tillsammans sökt och beviljats statsbidrag från DUA för framtagandet av en 
sådan överenskommelse. 

Överenskommelsen ger Svalövs kommun tillgång till utökade möjligheter till 
insatser för kommuninvånare i samverkan med Landskrona stad. Parterna ser 
också att överenskommelsen understödjer en sektorsövergripande samverkan 
kring arbetsmarknadsfrågor, eftersom överenskommelsen kräver samverkan 
mellan vuxenutbildning, social sektor och näringslivsenhet. Vidare ser parterna 
att överenskommelsen är grundläggande vad gäller att säkerställa 
Arbetsförmedlingens lokala närvaro i kommunen.  

Kommunstyrelsen föreslås ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
berörda sektorer slutföra arbetet med överenskommelse om lokala jobbspår i 
samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad, 2020-09-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 1. Förvaltningen uppdras att ta fram en överenskommelse 
om lokala jobbspår i samverkan med Landskrona stad och Arbetsförmedlingen. 
2. Kommunstyrelsen översänder beslutet till socialnämnden för beaktande i det 
fortsatta arbetet. 3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef uppdras 
att underteckna överenskommelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, MLLG, SAMA) 
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Dnr 303-2020 

§ 62 Aktivitetshus i Svalövs kommun 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras 

Sammanfattning av ärendet 
I Svalövs kommun saknas sedan många år en mötesplats för unga i 
kommunens regi. Däremot startades 2017 Familjecentralen, ett initiativ för 
främjande och förebyggande hälsa riktat till en yngre målgrupp. 
Familjecentralen har varit en mycket lyckad satsning och genom en utredning 
av ett aktivitetshus i Svalövs kommun skapas förutsättningar för att ytterligare 
bygga upp kommunens skyddsnät och bredda dialogen med medborgarna. 
Detta är ytterst en folkhälsofråga men handlar också om kommunens 
attraktivitet som boendekommun. I linje med Svalövs kommuns nyligen antagna 
vision 2040 skulle ett aktivitetshus främja mötesplatser och aktiviteter som 
knyter samman människor i olika åldrar.  

Kommunstyrelsen gav 2020-04-20, § 108, förvaltningen i uppdrag att göra en 
utredning av aktivitets hus i Svalövs kommun. Under våren och sommaren har 
arbetet med utredningen pågått. På grund av Covid-19 har dock utredningens 
upplägg med dialog i form av fysiska möten fått ändras och dialog har skett 
med exempelvis enkäter istället. Utredningen med förslag till fortsatt arbete ska 
presenteras för kommunstyrelsen i oktober, men en första muntlig presentation 
sker för kommunstyrelsens arbetsutskott på sammanträdet i september. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-18 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-20, § 108 
Tjänsteskrivelse, förslag utredningsdirektiv, daterad 2020-03-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 1. Informationen noteras. 
 
Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, MLLG, NSFV) 
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Dnr 158-2020 

§ 63 Medborgardialoger och trygghetsfokus samt 
förstärkning av organisationen gällande trygghet, 
säkerhet och beredskap 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
1. Riktlinjer för medborgardialoger med trygghetsfokus enligt skrivelse 

daterad 2020-09-16 antas. 

2. Tjänsten beredskaps- och säkerhetssamordnare omvandlas 2021-01-01 
till trygghets- och säkerhetschef. 

3. En tjänst som beredskapssamordnare inrättas fr o m 2021-01-01, vilken 
finansieras av statsbidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap). 

4. Punkterna 1) – 3) till genomförs under förutsättning av resurssättning i 
Budget 2021, plan 2022 – 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut, anses samråd avs 

placering av befattningarna vid administrativa avdelningen fr o m 2021-
01-01 genomfört.  

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommuns Vision 2040 berör vikten av att kommunen agerar med mod 
och framåtanda för att kunna möta frågor på nya sätt. Att ha medborgardialoger 
är förvisso inget nytt arbetssätt, men en medborgardialog i varje tätort årligen är 
ett för Svalövs kommun nytt sätt att hantera frågor som rör trygghet och 
tillgänglighet. Att ha medborgardialoger där alla medborgare bjuds in är ett sätt 
att bredda dialogen och låta de människor frågorna berör vara delaktiga. 
Svalövs kommun ska vara en kommun med hög livskvalitet, gemenskap och 
trygghet för alla åldrar, medborgardialogerna kommer att fokusera på dessa 
frågor och skapar genom att vi träffas mötesplatser för möten som knyter 
samman människor.  

En förutsättning för genomförandet och för att i övrigt upprätthålla en 
tillfredställande nivå på arbetet med trygghet, säkerhet och beredskap, är en 
förstärkning av organisationen med en tjänst som beredskapssamordnare. 
Nuvarande tjänst tas i allt större utsträckning i anspråk av återtagandet av den 
civila beredskapen, bl a vad gäller framtagande av planer, utbildning, planering 
och genomförande av övningar, krigsplacering av personal m m. 

Detta tillsammans med en ökning av antalet säkerhetsincidenter och hot och 
våld mot medarbetare, har gjort att arbetet med trygghet och 
brottsförebyggande har blivit nedprioriterat. 
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Beslutsunderlag 
Förslagsskrivelse, daterad 2020-09-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Kim Hellström (SD):  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Riktlinjer för medborgardialoger med trygghetsfokus enligt skrivelse daterad 
2020-09-16 antas. 2. Tjänsten beredskaps- och säkerhetssamordnare 
omvandlas 2021-01-01 till trygghets- och säkerhetschef. 3. En tjänst som 
beredskapssamordnare inrättas fr o m 2021-01-01, vilken finansieras av 
statsbidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 4. 
Punkterna 1) – 3) till genomförs under förutsättning av resurssättning i Budget 
2021, plan 2022 – 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Under förutsättning av kommunstyrelsens beslut, anses samråd avs 
placering av befattningarna vid administrativa avdelningen fr o m 2021-01-01 
genomfört. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, NSSG, SART, KABD) 
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Dnr 43-2020 

§ 64 Sponsringspolicy - uppdrag 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Förslaget till sponsringspolicy remitteras till Bildningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden, Vård- och 
omsorgsnämnden och Socialnämnden för yttrande. Yttrandena ska vara 
kommunstryrelsen tillhanda senast 2020-11-06. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen önskar få ett uppdrag gällande framtagande av förslag till 
sponsringspolicy. 

Samarbeten mellan privata företag och bl a utbildningsanordnare förekommer i 
stor omfattning i kanske främst skolvärlden, och mot bakgrund av att det nu 
finns ett förslag till avtal gällande sponsring av Svalöfs gymnasium, finns det 
anledning att ta fram ett förslag till policy, för att resp nämnd med stöd av detta 
framöver skall kunna fatta beslut om framtida avtal. 

Arbetsutskottet fattade 2020-02-25, § 11, följande beslut: 1) 
Kommunförvaltningen uppdras att ta fram förslag till sponsringspolicy. 2) 
Förslaget skall vara kommunstyrelsen tillhanda i juni månad 2020. 

Kommunstyrelsen fattade 2020-06-01, § 149, följande beslut: 2) Med ändring 
av arbetsutskottets beslut 2020-02-25, § 11, skall förslaget till sponsringspolicy 
vara kommunstyrelsen tillhanda i oktober månad 2020. 

Beslutsunderlag 
Förslag till sponsringspolicy 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-01, § 149 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 11 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31 
Rapport: Sponsring i skolan - Vägledning för utarbetande av lokal policy för 
sponsring, inkommen 2020-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 1. Förslaget till sponsringspolicy remitteras till 
Bildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsnämnden, Vård- 
och omsorgsnämnden och Socialnämnden för yttrande. Yttrandena ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-11-06. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Myndighetsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, SAMA, HAHZ, SARA, FKRT) 
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Dnr 233-2020 

§ 65 Återrapportering av fullmäktigebeslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Redovisningen noteras. 

2. Nämnder och styrelser påminns om ej slutförda uppdrag m m. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, § 68, om rutiner för återrapportering 
av fullmäktigebeslut (Dnr 92-2020). 

Av 6 kap. 4 och 5 §§, samt 13 §, punkt 3, i kommunallagen framgår att 
kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs 
och återrapporteras. 

De folkvalda förtroendevalda i fullmäktige utgör det högsta beslutande organet i 
kommunen. För att säkerställa verkställighet och följsamhet av de beslut som 
fullmäktige fattar är löpande uppföljning och återrapportering centralt. 

Kanslienheten ansvarar för att föra en aktuell lista över uppdrag beslutade av 
fullmäktige. Denna lista används sedan som underlag för löpande uppföljning 
av vilka beslut som verkställts respektive sådana som ska verkställas. 

Redovisning av verkställda beslut sker löpande genom att politiska beslut 
anmäls till nästkommande fullmäktige. 

Verkställda bifallna motioner redovisas särskilt genom anmälningsärende till 
fullmäktige. 

Återrapportering av ej verkställda beslut sker en gång per halvår, i samband 
med att ej besvarade motioner anmäls till kommunfullmäktige. 

Redovisningen av ej verkställda beslut ska innehålla följande: 

• Vilket uppdrag som avses 

• När uppdraget gavs 

• Ansvarig för verkställighet 

• Förklaring till varför uppdraget ännu ej är uppfyllt 

• Åtgärder för verkställande 

• När verkställande kan förväntas ske 

Nämnder och styrelser skall dessutom till kommunfullmäktige snarast för 
anmälan rapportera beviljade externa bidrag vilka utökar respektive nämnds 
och styrelses budget. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-29 
Rapport över ej verkställda fullmäktigeuppdrag, daterad 2020-09-29 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 68 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 

1. Redovisningen noteras. 2. Nämnder och styrelser påminns om ej slutförda 
uppdrag m m. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda nämnder och styrelser 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, HAHZ, SARA, SAMA, FKRT) 
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Dnr KS 75-2020 

§ 66 Anmälan av ej besvarade motioner 2020 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per 
den 2020-09-22, godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 33 § kommunallagen ska en motion beredas så att 
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare 
handläggning. I fullmäktiges arbetsordning, § 32, stadgas dock följande: 
”Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april 
och oktober.”  

Underlaget är en ögonblicksbild över vilka motioner som fanns för beredning 
det datum förteckningen upprättades. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, § 74 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-14, § 99 
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-25, § 16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23 
Sammanställning av motioner under beredning, daterad 2020-02-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

1. Redovisning av sammanställning avseende ej besvarade motioner, per den 
2020-09-22, godkänns. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta. 
Protokollet ska skickas till: 
Respektive ordförande och sektorchef  
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, HAHZ, SAMA, SARA, FKRT) 
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Dnr KS 188-2020 

§ 67 Sammanträdestider för kommunstyrelsens 
arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2021 (kl. 13.30) 

följande dagar: 26 januari, 23 februari, 30 mars, 4 maj, 25 maj, 27 juli, 
31 augusti, 28 september, 2 november, 23 november och 14 december. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
1. Kommunstyrelsen sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande dagar: 11 

januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 
september, 11 oktober, 15 november och 6 december. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) följande dagar: 25 
januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 
september, 25 oktober, 29 november och 20 december. 

  
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens 

anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och 
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning 
som kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 

  
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att 

sammanträdena är offentliga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
ska fatta beslut om sina sammanträdestider för 2021. 

Personalutskottet kommer att fatta beslut om sina sammaträdesdatum inom 
kort. 

l planeringen har hänsyn tagits till helgdagar. Det noteras att möjligheten att 
ställa in, flytta eller kalla till ett extra fullmäktigesammanträde regleras i 
fullmäktiges arbetsordning.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD):  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
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1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande 
dagar: 26 januari, 23 februari, 30 mars, 4 maj, 25 maj, 27 juli, 31 augusti, 28 
september, 2 november, 23 november och 14 december. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Kommunstyrelsen sammanträder 2021 (kl. 13.30) följande dagar: 11 januari, 
8 februari, 8 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 11 
oktober, 15 november och 6 december. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 

1.Kommunfullmäktige sammanträder 2021 (kl. 18.30) följande dagar: 25 
januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 
september, 25 oktober, 29 november och 20 december.  
2. Sammanträden ska kungöras dels genom anslag på kommunens 
anslagstavla, dels genom personlig kallelse till ordinarie fullmäktige och 
underrättelse till ersättare, samt genom annonsering i den lokaltidning som 
kommunen har avtal med och på kommunens webbplats. 
3. l annonsen om fullmäktiges sammanträden ska anges att sammanträdena är 
offentliga. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 224-2019 

§ 68 Motion, Tillgänglighetsanpassad och 
normbrytande kommunikation 

Arbetsutskottets beslut 
1. Föreliggande förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande 

antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Sjöstrand (V) och Marika Jardert (V) inkom 2018-12-06, med motionen: 
Tillgänglighetsanpassad och normbrytande kommunikation.  

I motionen yrkar vänsterpartiet på följande:  

• Ledningsgruppen i Svalövs kommun snarast tar fram ett förslag till hur 
vi kan kommunicera på ett sätt så att alla förstår.  

• Samtliga politiker och tjänstemän informeras om att vi nu gemensamt 
arbetar för att förenkla språket vi kommunicerar med.  

• Ledningsgruppen arbetar aktivt med att informera och se till att alla som 
jobbar i Svalövs kommun börjar använda ett språk som alla förstår. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2019-08-26, § 132, motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-09-09 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till yttrande, daterat 2020-09-17 
Remitteringsbeslut 2019-09-09 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-08-26, § 132 
Motion, inkommen 2018-12-06 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD):  

Arbetsutskottets beslut 

1. Föreliggande förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
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Dnr 305-2019 

§ 69 Motion, Destination Söderåsens fortsättning när 
Leader-projektet avslutas 

Arbetsutskottets beslut  
1. Föreliggande förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande 

antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Jönsson (C) och Ida Andersson (C) inkom 2019-09-10 med motionen: 
Destination Söderåsens fortsättning när Leader-projektet avslutas. I motionen 
yrkas följande: 

• Svalövs kommun tar initiativet till att tillsammans med övriga berörda 
företagare och kommuner utreda Destination Söderåsens framtid när 
Leaderprojektet avslutas. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-09-30, § 150 följande beslut: Ärendet 
bordlägges. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-10-28, § 174, följande beslut: 1) Motionen 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2019-11-04 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Kommunstyrelsens ordförande har nu överlämnat förslag till svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-02 
Remitteringsbeslut 2019-11-04 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-10-28, § 174 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30, § 150 
Motion, inkommen 2019-09-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD) och Angelie Fröjd (M):  
Arbetsutskottets beslut  

1. Föreliggande förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen avslås 
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Marie Irbladh (C): Motionen bifalles. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i 
enlighet ordförandes m.fl. förslag till beslut. 
Protokollet ska skickas till: 
Motionärerna 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE, KABD) 
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Dnr 379-2019 

§ 70 Motion, Skapa en långsiktig plan för att få 
kommunens ekonomi i balans 

Arbetsutskottets beslut 
1. Yttrande, daterat 2020-09-21, antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Ekelund (L) inkom 2019-11-26 med motionen: Skapa en långsiktig 
plan för att få kommunens ekonomi i balans. I motion yrkar liberalerna på 
följande:  

• Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen utan dröjsmål startar 
ett arbete med att skapa en långsiktig plan för att få kommunens 
ekonomi i balans.  

Ärendet bordlades vid kommunfullmätktiges sammanträde 2019-12-16, § 255. 

Kommunstyrelsens ordförande remitterade 2020-02-17 motionen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Av yttrande daterat 2020-09-21 framgår följande: ” Hållbar ekonomisk 
långsiktighet innefattar ekonomisk tillväxt. Det handlar om att skapa värden och 
hushålla med våra resurser. Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är 
avgörande för att utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter, säkra 
välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och nödvändiga mål. Det är 
därför grundläggande att de gemensamma resurserna använd så effektivt och 
produktivt som möjligt.  

Svalövs kommuns beslutade vision, Vision 2040, är en del av allt dagligt arbete 
och kan speglas i våra beslut. Svalövs kommun har att arbeta långsiktigt i 
budgetarbetet med sin budgetplan med tre års perspektiv. Arbetet med mål- 
och budget 2021 och plan 2022-2023 samt kraven på god ekonomisk 
hushållning skall ske i linje med den av fullmäktige antagna visionen. En del av 
denna plan för ekonomisk långsiktighet och ett steg mot vår vision är att ändra 
delar kommunens organisation och styrning. Denna förändring av 
organisationen har motionären själv ställt sig bakom.” 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande, daterat 2020-09-21 
Remitteringsbeslut 2020-02-17  
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-01-27, § 15 
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Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 255 
Motion, inkommen 2019-11-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Teddy Nilsson (SD): 

Arbetsutskottets beslut 

1. Yttrande, daterat 2020-09-21, antas. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts yttrande, daterat 2020-09-21. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa. 
Protokollet ska skickas till: 
Motionären 
Kommunförvaltningen (LELE, EELS) 
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