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 Dnr - 

§ 51 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) HR-chef Cecilia Hagström informerar om rådande situation med 
avseende på värmeböljan inom kommunens verksamheter. 

b) Tf kommunchef Michael Andersson – Redovisning arbetslöshet (Dnr 
47-2019) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

- 

Beslutsgång 

-  

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 121-2019 

§ 52 Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för 
kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för kommunstyrelsen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2109-05-31 för 
kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för kommunstyrelsen, daterad 2019-06-
24 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, JNTZ, AAN) 
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Dnr 121-2019 

§ 53 Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs 
kommun  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs kommun godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs 
kommun.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2019-05-31 för Svalövs kommun, daterad 2019-06-
28 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, JNTZ, AAN) 
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Dnr 273-2018 

§ 54 Ansökan om partistöd 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 598 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2015-11-30, § 187, beslut om reviderade 
bestämmelser för kommunalt partistöd, mot bakgrund av förändrad lagstiftning. 

Av bestämmelserna framgår bl. a följande: "Mottagare av partistöd ska årligen, 
senast den 30 juni, lämna in en ansökan till kommunen om utbetalning av 
partistöd för innevarande år. Ansökan ska innehålla följande dokument: 

1) En skriftlig redovisning av hur partistödet har använts föregående kalenderår. 

2) Ett granskningsintyg från en av det mottagande partiet utsedd granskare som 
intygar att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partiet har använt 
partistödet. 

3) Revisionsberättelse från det lokala partiet avseende föregående år. 

4) Protokoll från partiets lokala årsmöte för innevarande år. 

Den skriftliga redovisningen ska tydligt ange hur partistödet använts för att 
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin".  

Vänsterpartiets ansökan om partistöd 2019 är komplett.   

Beslutsunderlag 

Vänsterpartiets ansökan om partistöd 2019, inkommen 2019-06-14 

 

Protokollet ska skickas till: 
Vänsterpartiet 
Kommunförvaltningen (MAN) 
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Dnr 176-2019 

§ 55 Firmateckning för kommunens in- och 
utbetalningar samt delegation, indrivning av fordringar 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2019-06-03, § 128, 
bemyndigas Jan Tingecz, Annika Andersson, Elham Tizno, Ingela 
Schönström, Madeleine Fredriksson, Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, 
Annika Olsson och Ingela Kilemar att två i förening verkställa underskrift 
för uttag på kommunens bankkonton varvid antecknas att främmande 
checkar samt erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, postväxlar och 
utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som 
betalningsmedel utan skall insättas på kommunens bankkonto. 

2. Annika Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att 
var för sig kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under 
förutsättning att i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter 
användes. 

3. Med ändring av kommunstyrelsens beslut, 2019-06-03, § 128, medges 
rätt för Jan Tingecz, Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine 
Fredriksson, Ingela Schönström och Annika Andersson, att besluta i 
ärenden rörande indrivning av fordringar. I rätten ingår även 
anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och 
kronofogde (allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning, 
införsel, utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m.m). 

4. Samtliga bemyndiganden gäller fr o m 2019-09-01 och tills vidare. 
Bemyndigandet för tf ekonomichef Jan Tingecz upphör vid 
anställningens upphörande, dock senast 2020-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-03, § 128, följande beslut: 1) Med ändring 
av kommunstyrelsens beslut, 2017-04-10, § 59, bemyndigas Jan Bengtsson, 
Annika Andersson, Elham Tizno, Ingela Schönström, Madeleine Fredriksson, 
Minela Smajlovic, Katrin Nilsson, Annika Olsson och Ingela Kilemar att två i 
förening verkställa underskrift för uttag på kommunens bankkonton varvid 
antecknas att främmande checkar samt erhållna bankgiro-betalningsuppdrag, 
postväxlar och utbetalningskort inte får uttagas kontant eller användas som 
betalningsmedel utan skall insättas på kommunens bankkonto. 2) Annika 
Andersson, Ingela Kilemar och Annika Olsson bemyndigas att var för sig 
kvittera postförskott samt övriga kontanta inbetalningar under förutsättning att i 
fortlöpande följd numrerade reversalblanketter användes. 3) Med ändring av 
kommunstyrelsens beslut, 2017-04-10, § 59, medges rätt för Jan Bengtsson, 
Annika Olsson, Ingela Kilemar, Madeleine Fredriksson, Ingela Schönström och 
Annika Andersson, att besluta i ärenden rörande indrivning av fordringar. I 
rätten ingår även anhängiggörande och bevakning av ärenden hos domstol och 
kronofogde (allmänna krav, betalningsföreläggande, lagsökning, införsel, 
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utmätning, överklagande av beslut om stämpelavgift m.m). 4) Samtliga 
bemyndiganden gäller fr o m 2019-06-10 och tills vidare. Bemyndigandet för 
Jan Bengtsson upphör dock 2019-07-31. 

Mot bakgrund av rekrytering av tf ekonomichef Jan Tingecz, får tidigare fattade 
beslut tas om. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 128 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2019-05-22 
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-10 § 59 
Kommunstyrelsens beslut 2014-06-02 § 103 
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-14 § 94 
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-05  § 201 
Kommunstyrelsens beslut 2007-09-10  § 191 

 

Protokollet ska skickas till: 
Samtliga berörda tjänstepersoner 
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Dnr 246-2018 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 141, ändras på så vis att 
viktiga handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall 
å kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder 
kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs 
kontrasigneras handlingen av den tjänsteperson som berett ärendet. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17, § 141, ändras på så vis att 
kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller kommunstyrelsens 
vice ordförande Angelie Fröjd bemyndigas att, var för sig med 
kontrasignation av antingen tf ekonomichef Jan Tingecz 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. 

3. Besluten gäller från och med 2019-09-01. Bemyndigandet för tf 
ekonomichef Jan Tingecz upphör vid anställningens upphörande, dock 
senast 2020-01-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2019-06-17, § 141, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsens beslut från november 2018 ändras på så vis att viktiga 
handlingar, som bland annat binder kommunen ekonomiskt, skall å 
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande 
Teddy Nilsson. Vid förhinder för denne träder kommunstyrelsens vice 
ordförande Angelie Fröjd in. Då så krävs kontrasigneras handlingen av den 
tjänsteperson som berett ärendet. 2) Kommunstyrelsens beslut från november 
2018 ändras på så vis att kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Angelie Fröjd 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. 3) Besluten gäller från 
och med den 1 juli 2019 och under förutsättning av kommunfullmäktige väljer 
Teddy Nilsson som kommunstyrelsens ordförande respektive Angelie Fröjd 
som kommunstyrelsens vice ordförande. 

Mot bakgrund av rekrytering av tf ekonomichef Jan Tingecz, får tidigare fattade 
beslut tas om. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17, § 141 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-05, § 215 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (TYNN, AEFD, SNLN, JBN, JNTZ, AAN, MAN) 
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Dnr 248-2019 

§ 57 Årets företagare 2018 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Utmärkelsen Årets Företagare har delats ut sedan 1986 och är ett samarbete 
mellan organisationen Företagarna och landets kommuner. Företagarna delar 
ut Årets Företagare för att synliggöra företagen och människan bakom 
företaget.  

Företagarna Landskrona Svalöv utser årligen en företagare till Årets företagare 
i Svalövs kommun.  

Årets Företagare i Svalövs kommun delas ut till en företagare som utfört en 
prestation i kommunen och som fungerar som en förebild för andra företagare 
samt uppfyller ett antal kriterier som fastställts av Företagarna.  

Inför att Årets företagare 2018 utses har både Svalövs kommun och 
Företagarna Landskrona Svalöv tagit emot nomineringar på företagare som 
sedan granskas för att se huruvida de uppfyller kriterierna. Därefter har 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande samt vice ordförande bjudits in för 
att diskutera ett antal huvudkandidater tillsammans med representanter för 
Företagarna.  

Företagarna Landskrona Svalöv har därefter valt ut en företagare som kommer 
att få utmärkelsen Svalövsmässan som går av stapeln 27-28 september 2019.   
Några veckor innan kommer företagaren att få reda på utmärkelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-12 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 249-2019 

§ 58 Svalövsambassadör 2019 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

I Svalövs kommun har årets ambassadörer utsetts sedan 2005 i samband med 
Svalövsmässan som arrangeras vartannat år.  

Tydliga riktlinjer för hanteringen av ambassadörsutnämnandet beslutades för 
första gången av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-20, § 3.  

Riktlinjerna reviderades senast av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-07-30, 
§ 89.  

I enlighet med de senaste reviderade riktlinjerna kommer den som nominerats 
att även kunna bli utsedd till ambassadör ett annat år än det år som 
vederbörande nominerades. Denna ändring genomfördes 2018 och gäller de 
nomineringar som kommit in 2018 och senare. Då de nomineringar som 
inkommit 2018 inte bedömdes leva upp till ambassadörskapets syfte, beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att inte utse någon ambassadör för 2018. I och 
med detta har inte de nomineringar som inkom 2018 tagits med i beaktandet av 
ambassadör för 2019.  

Under 2018 har åtta nominerats till årets ambassadör. Två har tidigare fått 
utmärkelsen och kan enligt riktlinjerna inte utses en gång till.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-12 
Svalövsambassadörer 2005 – 2018 
 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 187-2019 

§ 59 Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt 
utseende av kommunalråd m m 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
antas att gälla fr o m 2019-09-01. 

2. Föreliggande reviderade tabellbilaga till Bestämmelser om ersättningar 
för förtroendevalda i Svalövs kommun, avs kommunstyrelsen, antas att 
gälla fr o m 2019-09-01. 

3. Samtliga uppdrag som kommunalråd i enlighet med Kommunallagen 4 
kap 2 § första stycket, återkallas per den 2019-08-30 

4. Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska därefter i 
enlighet med kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 1), vara 
kommunalråd, fr o m 2019-09-01. 

5. Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska därefter i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 3), vara oppositionsråd, fr o 
m 2019-09-01. 

6. Till kommunalråd för mandatperioden utses också Aase Jönsson (KD), 
med hänvisning till kommunstyrelsens reglemente, § 31, punkt 5, fr o m 
2019-09-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av nya majoritetsförhållanden, föreslås vissa revideringar av 
kommunstyrelsens reglemente m m. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Kommunstyrelsens reglemente 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-26, § 181 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, § 38 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-20, § 20 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
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Dnr 251-2019 

§ 60 Förslag till reviderade Bestämmelser om 
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt 
kommunallagen 4 kap 23 § (numera KL 4:28) 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Reviderade Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald 
(insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § antas 
att gälla fr o m 2019-09-01. 

Reservation 

Fredrik Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Jan Zielinski (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

För att effektivisera nämnds- och styrelsesammanträden, förslår den nya 
majoriteten förändringar i Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald 
(insynsplatser) enligt kommunallagen 4 kap 23 §. 

Idag har partier som inte av egen kraft, eller genom valsamverkan, är 
representerade i nämnden/styrelsen närvarorätt, rätt att yttra sig, rätt att 
anteckna sin mening till protokollet. Majoriteten menar att det för att tillförsäkra 
dessa mindre partier just insyn, är tillräckligt med närvarorätt. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enligt 
kommunallagen 4 kap 23 § 
Förslag till Bestämmelser om närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl 
Kommunallagen (SFS 2017:725) 4 kap 28 § 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Reviderade Bestämmelser om 
närvarorätt för förtroendevald (insynsplatser) enl Kommunallagen (SFS 
2017:725) 4 kap 28 § antas att gälla fr o m 2019-09-01. 

Fredrik Jönsson (C): I första hand: Kommunstyrelsens ordförande uppdras att 
skyndsamt kalla till sig samtliga gruppledare i kommunfullmäktige för ett samtal 
kring hur vi ska arbeta tillsammans i nämnder och styrelser så att den 
stipulerade tiden för mötena ska hållas. I andra hand: Avslag på Teddy Nilssons 
(SD) m fl yrkande. 

Jan Zielinski (S): Avslag på Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande. 
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Teddy Nilsson (SD): Avslag på Fredrik Jönssons (C) förstahandsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Fredrik Jönssons (C) 
förstahandsyrkande, och finner att arbetsutskottet avslår det. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Teddy Nilssons (SD) m fl yrkande 
och Fredrik Jönssons (C) m fl avslagsyrkande, och finner att arbetsutskottet 
antar Teddy Nilssons (S) m fl yrkande. 

Protokollsanteckning  

Fredrik Jönsson (C): ”Vi i Centerpartiet är positiva till den ordning vi har i 
Svalövs kommun idag. Den är generös i jämförelse med såväl andra skånska 
kommuner som kommun-Sverige i stort. Vi tycker att den syn på demokratin 
som vi har idag ska respekteras och vårdas från både majoritet och opposition. 
Om man från någon part upplever att detta inte respekteras tycker vi det är 
viktigt att försöka hitta en lösning i första hand genom samtal.” 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 250-2019 

§ 61 Återkallelse av uppdrag i AB SvalövsBostäder och 
AB SvalövsLokaler 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Samtliga uppdrag för styrelseledamöter och -suppleanter i AB 
SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler återkallas. 

2. Avgående styrelser i AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler skall i 
enlighet med aktivbolagslagen (SFS 2005:551) 7 kap, 13 §, kalla till 
extra bolagsstämmor under september månad 2019.  

3. Ombudet för Svalövs kommun (eller ersättaren för denne) skall vid de 
extra bolagsstämmorna framlägga valen gjorda av kommunfullmäktige i 
Svalövs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av ny politisk majoritet finns det anledning att återkalla 
uppdragen för styrelseledamöter och –suppleanter i AB SvalövsBostäder och 
AB SvalövsLokaler. 

Nya val får förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 
2019. Det skall därefter omedelbart kallas till extra bolagsstämmor. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-07-02 
Bolagsordningar för AB SvalövsBostäder och AB SvalövsLokaler 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). 

 
Protokollet ska skickas till: 
AB SvalövsBostäder 
AB SvalövsLokaler 
Samtliga berörda förtroendevalda 
Svalövs kommuns ombud med ersättare 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
 
 


