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Beslutande Jan Zielinski (S),  
Fredrik Jönsson (C), ordf 
Teddy Nilsson (SD), vice ordf 
Ann Pettersson (M) tjg ers för Olof Röstin (M) §§ 42 – 48, §§ 50 - 52 
Krister Olsson (S) tjg ers för Ann Pettersson (M) § 49 
Torbjörn Ekelund (L) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Krister Olsson (S) §§ 42 – 48, §§ 50 - 52 
Kim Hellström (SD) 
Marie Irbladh (C) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jan Bengtsson, ekonomichef §§ 42 - 50 
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef 
Michael Andersson, administrativ chef §§ 48 - 52 
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg §§ 42, 52 b 
Louise Linde, nämndsekreterare 
 
Christer Laurell, kommunfullmäktiges ordförande  
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2018-03-28, kl. 15. 00. Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 42 - 52  

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 2018-03-26 

Anslaget under tiden 2018-03-29 – 2018-04-19 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 359-2016 

§ 43 Revidering av aktieägaravtal, bolagsordning, 
ägardirektiv - Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förvaltningen uppdras att till kommande sammanträde se över 
formerna för ett eventuellt utträde ur Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts för förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till ägardirektiv, ägaravtal och 
bolagsordning.  

2. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman rösta för 
antagandet av förslag till reviderad ägardirektiv, ägaravtal och 
bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har översänt tre nya bolagsdokument, 
som underlag för beslut om godkännande av dessa på årsstämman i maj.  

Tidigare har dessa tre dokument – Ägardirektiv, Ägaravtal och Bolagsordning, 
varit sammanfogade i ett enda dokument. Stämman gav 2017 gav bolaget i 
uppgift att uppdatera dokumentet.  

Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning och 
man har också genomfört en smärre redaktionell justering i och med att det 
tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större förändringar i sak, förutom 
ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig uppdatering. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-15 
Dokument som visar ändringsförslag i ägardirektiv, ägaravtal och 
bolagsordning, daterad 2018-03-16  
Förslag till ägaravtal, daterad 2018-03-05 
Förslag till ägardirektiv, daterad 2018-02-16 
Förslag till bolagsordning, daterad 2018-02-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Jan Zielinski 
(S): Förvaltningen uppdras att till kommande sammanträde se över formerna för 
ett eventuellt utträde ur Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L) och Jan 
Zielinskis (S): Förslag till kommunfullmäktige: 1. Svalövs kommun ställer sig 
bakom förslag till ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning. 2. Svalövs 
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kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman rösta för antagandet av 
förslag till reviderad ägardirektiv, ägaravtal och bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN)  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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Dnr 236-2013 

§ 44 Komplettering av bolagsordning – Sydvatten AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts för förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till bolagsordning.  

2. Svalövs kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman rösta för 
antagandet av förslag till reviderad bolagsordning för Sydvatten AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Båstad kommuns önskan om inträde som delägare i 
Sydvatten Ab och tidigare beslut avseende tilläggsavtal till konsortialavtalat, ska 
delägarkommunerna ta ställning till komplettering av bolagsording för Sydvatten 
AB.  

Båstad kommun ska enligt principerna för konsortialavtalets § 11 ha 
representation i bolagets styrelse. Detta sker genom att det totala antalet 
suppleanter ökas från 14 till 15. 

För att bolagsordningen ska överensstämma med § 11 i konsortialavtalet är det 
nödvändigt med en ändring i bolagsordningen. Bolagsordningen föreslås 
ändras enligt det bifogade markerade förslaget till ny lydelse av § 8. 

Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige 2018-03-12, § 34, fatta följande beslut: 
Förslag till tilläggsavtal till gällande konsortieavtal för regional vattenförsörjning 
genom Sydvatten AB godkänns.  

Beslutsunderlag 

Missiv Ställningstagande för tilläggsavtal till gällande konsortialavtal- 
komplettering av bolagsordning, daterat 2018-02-20 
Förslag till bolagsordning, daterad 2018-02-20 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-12, § 34 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Torbjörn Ekelunds (L), Jan 
Zielinskis (S) och Ann Petterssons (M): Förslag till kommunfullmäktige: 1. 
Svalövs kommun ställer sig bakom förslag till bolagsordning. 2. Svalövs 
kommuns ombud uppdras att vid bolagsstämman rösta för antagandet av 
förslag till reviderad bolagsordning för Sydvatten AB.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Sydvatten AB 
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Dnr 89-2018 

§ 45 Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Begreppet ”minimilön” ersätts med ”kollektivavtalslikande villkor”.  

2. Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy ska uppdateras minst en 
gång per mandatperiod. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 

1. Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla from 1 maj 
2018, under förutsättning att kommunfullmäktige antar Upphandlings- 
och inköpspolicy att gälla fr.o.m 1 maj 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  
 

1.  Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla fr.o.m 1 maj 2018. 

Deltar ej 

Teddy Nilsson (SD) deltar ej i beslut av kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslutspunkt 2, kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingspolicyn reviderades senast 2016. Vi har sedan flera år dock sett 
ett behov av en omfattande omarbetning och uppdelning. Detta arbete har nu 
skett. Förslaget omfattar dels en principiell och strategisk renodlad policydel för 
beslut i kommunfullmäktige. Den andra delen avser riktlinjer för beslut i 
kommunstyrelsen. Denna del är av mer specificerad karaktär med bl.a. 
tröskelvärden och regelverk kring direktupphandling. Riktlinjerna kan 
uppdateras vid behov. Minst en gång per mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-13  
Förslag till Upphandlings- och inköpspolicy, daterade 2018-03-16  
Förslag till Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy, daterad 2018-03-16  
Befintlig upphandlingspolicy för Svalövs kommun, daterad  2016-01-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD) 
och Ann Pettersson (M): Begreppet ” minimilön” ersätts med 
”kollektivavtalslikande villkor”.  

 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(20) 
Sammanträdesdatum 

2018-03-26 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Ann Pettersson 
(M): Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy ska uppdateras minst en gång 
per mandatperiod. 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Ann Pettersson (M): Fredrik Jönsson 
(C): Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy antas att gälla from 1 maj 
2018, under förutsättning att kommunfullmäktige antar Upphandlings- och 
inköpspolicy att gälla fr.o.m 1 maj 2018 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Jan Zielinski (S) och Ann Pettersson 
(M): Förslag till beslut i kommunfullmäktige: Upphandlings- och inköpspolicy 
antas att gälla fr.o.m 1 maj 2018. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, SNLN)  
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Dnr 147-2013 

§ 46 Uppföljningsgranskning av tidigare gjord 
granskning inom upphandlingsområdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen  
 

1. Förvaltningens yttrande, daterat 2018-03-15, antas som styrelsens 
eget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts för förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige  

1. Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande 
noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2017 genomfört en 
granskning i syfte att följa upp upphandlingsgranskningen, som gjordes 2012. 
Avsikten är att undersöka om nödvändiga och ändamålsenliga åtgärder 
vidtagits med anledning av den tidigare granskningen. 

Granskningen revisionsfråga är:  

Har nödvändiga åtgärder vidtagits inom anvisade områden med anledning av 
den föregående granskningen? Rapportens slutsats är att så inte helt skett.  

Förvaltningen delar slutsatsen. Kommunen har därför de senaste månaderna 
vidtagit flera åtgärder. Vi har tagit fram förslag till ny helt omarbetad 
Upphandlings- och inköpspolicy. Denna behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott under mars månad. Kommunen har även planerat för att under 
2018 öka mängden gjorda internkontroller av avtalstrohet. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över revisionsrapport, daterat 2018-03-15 
Revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av tidigare gjord granskning inom 
upphandlingsområdet, daterad 2018-02-23 
Revisionsrapport - granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda 
nämnder och förvaltningar, daterad 2013-02-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Ann Petterssons 
(M) och Torbjörn Ekelunds (L): Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 
Förvaltningens yttrande, daterat 2018-03-15, antas som styrelsens eget.  

Torbjörn Ekelunds (L) och Ann Petterssons (M): Förslag till beslut i 
kommunstyrelsen: Förvaltningen uppdras att gå igenom övriga styrande 
dokument (förutom policy och riktlinjer) och återkomma med förslag på 
uppdatering på punkter som rör upphandling.  
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Fredrik Jönsson (L), Jan Zielinski (L) och Teddy Nilsson (SD): Avslag på 
Torbjörns m. fl. förslag till beslut.  

Fredrik Jönssons (C), Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Ann Petterssons 
(M) och Torbjörn Ekelunds (L): Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 
Revisionens granskningsrapport och kommunstyrelsens yttrande noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Fredrik Jönssons förslag till kommunstyrelsen för beslut och 
finner att utskottet beslutar i enlighet med detta.  

Därefter ställer ordförande Torbjörn Ekelunds m. fl. förslag mot Fredrik 
Jönssons m. fl. avslagsförslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med 
Fredrik Jönssons förslag till beslut.  

Slutligen tar ordförande upp Fredrik Jönssons m. fl. förslag till 
kommunfullmäktige för beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet med 
detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, JBN, MAN) 
Revisionen  
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Dnr 355-2016 

§ 47 Reglemente för näringslivsrådet – förtydligande 
och komplettering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Reglementets § 4, andra stycket formuleras enl följande: 
Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till underställt 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är rådets ordförande 
och kommunstyrelsens andre vice ordförande är rådets vice ordförande. 
Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med 
ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och 
räddningsnämnden och socialnämnden är ledamöter i näringslivsrådet. 
Ersättare för ledamöterna utses men deltar endast då ordinarie ledamot 
inte kan delta. 

2. De av kommunen utsedda näringslivsrepresentanterna omfattas fr o m 
2018-01-01 av bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i 
Svalövs kommun. 

Deltar ej 

Torbjörn Ekelund (L) deltar ej i beslut av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Under inledningen av arbetet i näringslivsrådet har två frågor uppkommit. 
Dessa är hur rådets presidium bör vara sammansatt samt om de av kommunen 
utsedda näringslivsrepresentanterna bör erhålla någon ersättning. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2016-03-14 
Reglemente för näringslivsrådet 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, § 5 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssonss (C), Teddy Nilssons (SD) och Jan Zielinskis(S): 1. 
Reglementets § 4, andra stycket formuleras enl följande: Näringslivsrådet är 
organisatoriskt knutet till underställt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
ordförande är rådets ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande 
är rådets vice ordförande. Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsammans med ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden, 
bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden är ledamöter i 
näringslivsrådet. Ersättare för ledamöterna utses men deltar endast då 
ordinarie ledamot inte kan delta. 2. De av kommunen utsedda 
näringslivsrepresentanterna omfattas fr o m 2018-01-01 av bestämmelserna om 
ersättning till förtroendevalda i Svalövs kommun. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, LELE) 
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Dnr 298-2017 

§ 48  Tillfälligt dataskyddsombud 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen utser administrativ chef Michael Andersson till 
dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med den 25 maj 2018. 

2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter. 

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna om dataskyddsombud börjar gälla samtidigt som 
dataskyddsförordningen1, den 25 maj 2018.  

Respektive nämnd/styrelse (s.k. personuppgiftsansvarig) ska utnämna ett 
dataskyddsombud.   

Kommunstyrelsen fattade 2012-01-16 beslut om att utse Axel Danielsson, Axel 
Danielsson Konsult AB till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen. Svalövs 
kommun har fram till den 25 maj personuppgiftsombudet Axel Danielsson. 
Därefter har han avsagt sig uppdraget.  

Fram tills det att en beredskaps- och säkerhetssamordnare har påbörjat sin 
anställning uppdras respektive nämnd/styrelse att för sina 
personuppgiftsbehandlingar förordna ett tillfälligt dataskyddsombud och 
meddela kommunstyrelsekontoret därom som meddelar Datainspektionen 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-19 
Artiklarna 37-39 i den allmänna dataskyddsförordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Torbjörn Ekelunds (L), Teddy Nilssons (SD), Ann 
Petterssons (M) och Jan Zielinskis (S): 1. Kommunstyrelsen utser administrativ 
chef Michael Andersson till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och 
med den 25 maj 2018. 2. Kommunförvaltningen meddelar Datainspektionen 
dataskyddsombudets kontaktuppgifter. 

                                                   
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning). 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SAMA, LELE, MNVR, MAN) 
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Dnr 623-2015, 27-2018 

§ 49 Åtgärder med anledning av förändrad politisk 
majoritet – Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras på så att i de fall 
kommunstyrelsens förste vice ordförande står som ersättare för 
kommunstyrelsens ordförande, ersättes denne i stället med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande. 

Deltar ej 

Teddy Nilsson (SD) deltar ej i beslut av ärendet.  

Reservation 

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har i ett antal fall i delegeringsordningen 
kommunstyrelsens förste vice ordförande som ersättare. Då 
majoritetsförhållandena förändrats föreslås i stället kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ordförande tills vidare vara ersättare för kommunstyrelsens 
ordförande. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, daterad 2018-03-15 
Kommunstyrelsens delegeringsordning, förslag till revidering 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S) och Krister Olsson (S): 
Kommunstyrelsens delegeringsordning revideras på så att i de fall 
kommunstyrelsens förste vice ordförande står som ersättare för 
kommunstyrelsens ordförande, ersättes denne i stället med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ordförande. 

Torbjörn Ekelund (L): Avslag på Fredrik Jönssons m. fl förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med Fredrik Jönssons m.fl. förslag till beslut.    

Jäv 

Ann Pettersson (M) deltar ej i beslut på grund av jäv och lämnar rummet under 
beslutsgången.   
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, LELE) 
 
Ajournering: 15:06 – 15.23 
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Dnr 22-2014 

§ 50 Beslut om firmateckning samt rätt att 
underteckna skuld- och borgensförbindelser 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 25, ändras på så vis att viktiga 
handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder kommunen 
ekonomiskt – skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski, vid förhinder för denne, 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Fredrik Jönsson i 
förekommande fall med kontrasignation av den tjänsteman som berett 
ärendet. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 25, ändras på så vis att 
kommunstyrelsens ordförande Jan Zielinski eller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ordförande Fredrik Jönsson bemyndigas att, var för sig 
med kontrasignation av antingen ekonomichef Jan Bengtsson eller 
ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, underteckna 
skuld- och borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån respektive tecknande 
av borgen. 

Sammanfattning av ärendet 

Men anledning av den förändrande politiska situationen föreslås 
kommunstyrelsen beslut 2018-02-12, § 25, om rätten att underteckna 
handlingar som binder kommunstyrelsen ekonomiskt, skuld- och 
borgensförbindelser vid upptagande av lån och tecknade av borgen m fl 
handlingar revideras.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12, § 25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD): 1. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 25, ändras på så vis att viktiga 
handlingar – bl. a. och främst handlingar som binder kommunen ekonomiskt – 
skall å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Jan Zielinski, vid förhinder för denne, kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ordförande Fredrik Jönsson i förekommande fall med 
kontrasignation av den tjänsteman som berett ärendet. 2. Kommunstyrelsens 
beslut 2018-02-12, § 25, ändras på så vis att kommunstyrelsens ordförande 
Jan Zielinski eller kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Fredrik Jönsson 
bemyndigas att, var för sig med kontrasignation av antingen ekonomichef Jan 
Bengtsson eller ekonom Annika Andersson å kommunstyrelsens vägnar, 
underteckna skuld- och borgensförbindelser i de fall kommunfullmäktige eller 
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kommunstyrelsen beslutar om upptagande av lån respektive tecknande av 
borgen. 

Torbjörn Ekelund (L) och Ann Pettersson (M): Avslag på Fredrik Jönsson m.fl. 
förslag till beslut.   

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med Fredrik Jönssons m.fl. förslag till beslut.    

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 43-2018 

§ 51 Anmälan av motioner under beredning (KL 5:33), 
Redovisning av ej besvarade motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige  
 

1. Informationen noteras.  

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 väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen, anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

Vid beslut i kommunfullmäktige 2017-10-31, § 142 antogs ordförandes förslag 
till kalendarium där det anges att redovisning av ej besvarade motioner ska ske 
vid fullmäktiges sammanträde i mars. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-03-19 
Redovisning av ej besvarade motioner, daterad 2018-03-19 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-31, § 142 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (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 - 

§ 52 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand informerar om 
arbetslöshet och sysselsättning per februari 2018  

 
b) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand samt Kristina 

Prahl, utvecklingsstrateg informerar från omvärldsdag.  
 

c) Kommunchef Stefan Larsson informerar om möjlig metod för 
genomförande av medborgdialog avseende Kågerödslund. 
 

d) Talman 5/4 
 

e) Tredje vice talman, Landshövding och riksdagspolitiker den 23/4.  
 

f) Inbjudan till Lobez Town Days 2018 
 

g) Utvecklings- och näringslivschef Katarina Borgstrand informerar om 
aktuellt inom näringslivsenheten.   
 

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


