
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(22) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.00 – 15.38 
Ajournering kl. 13,15 – 13.29 
Ajournering kl. 14.30 – 14.46 
Ajournering kl. 15.28 – 15.31 
 

Beslutande Angelie Fröjd (M), ordförande 
Teddy Nilsson (SD), vice ordförande 
Jen Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Aase Jönsson (KD) 
Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 
Sara Billquist Selberg (L) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef §§ 3-4, §§ 10 - 15 
Jan Bengtsson, ekonomichef §§ 1 - 6 
Louise Linde, nämndsekreterare 
Niklas Schörling, säkerhets- och beredskapssamordnare §§ 1 - 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera Jan Zielinski (S) 
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Sekreterare   
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Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  
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Dnr 6-2019 

§ 2 Ekonomistyrningsmodell 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Ekonomimodell förändras i enlighet med förslag i bilaga 1, daterad 
2019-01-28. 

Reservation  

Jan Zielinski (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 181217 om Ekonomimodell i samband med 
beslut om Mål och Budget 2019 samt Plan 2020-2021.  

I bilaga daterad 190128 finns förslag om att bl.a. ändra modellen kring tidplanen 
för uppföljningar och delårsbokslut. Huvudskälet till förändringen är att 
kommunfullmäktige skall kunna besluta om delårsbokslut i september istället för 
oktober. KF får därmed möjlighet till korrigerande åtgärder i ett tidigare läge än 
hittills.   

Förslaget innebär vidare att kommunstyrelsen (inte kommunfullmäktige som de 
närmast gångna åren) beslutar om ramar som nämnderna skall lämna 
remissvar på. Budgetarbetet i nämnderna kan därmed börja i ett tidigare läge 
än om kommunfullmäktiges beslut skall inväntas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunförvaltningen daterad 2019-01-22 
Bilaga 1 Ekonomimodell daterad 2019-01-28 
Bilaga 1 Ekonomimodell daterad 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Angelie Fröjd (M): förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige: Ekonomimodell förändras i enlighet med förslag i 
bilaga 1, daterad 2019-01-28. 

Jan Zielinski (Z): i första hand: Bilaga 1, punkt 1, avslås.  

Jan Zielinski (Z): i andra hand: Bilaga 1, punkt 1, ändras till att lyda enligt 
följande: Kommunfullmäktige beslutar om ramar för nämnder senast i maj 
månad.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jan Zielinskis förslag till avslag mot Angelie Fröjds m fl 
förslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med Angelie Fröjds m fl förslag 
till beslut.  
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Därefter ställer ordförande Jan Zielinskis ändringsyrkande mot Angelie Fröjds m 
fl förslag och finner att utskottet beslutar i enlighet med Angelie Fröjds förslag 
till beslut. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JBN) 
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Dnr 6-2019 

§ 3 Tidplan budget 2020, plan 2021 – 2022 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Tidplan för 2020, plan 2021 – 2022, daterad 2019-01-28, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Tidplanen avser budgetprocessen för budget år 2020 samt plan för åren 2021 – 
2022.    

Beslutsunderlag 

Tidplan för 2020, plan 2021 – 2022, daterad 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): förslag till 
kommunstyrelsen: Tidplan för 2020, plan 2021 – 2022, daterad 2019-01-28, 
antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 276-2018 

§ 4 Förslag till ny finansieringsmodell för beräkning 
av medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
1. Svalövs kommun godkänner för sin del den föreslagna nya 

finansieringsmodellen.  

Deltar ej 

Teddy Nilsson (SD) och Kim Hellström (SD) delar ej i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförbundet Skåne (nedan benämnt förbundet) föreslår i skrivelse 
daterad 2018-12-19 en ny finansieringsmodell för medlemsavgiften. Den nya 
modellen skulle innebära mindre fluktuationer mellan åren. Förbundets styrelse 
beslutade 2018-12-07 om ett förslag på ny finansieringsmodell. För att 
förbundsmötet 2019-05-10, ska kunna godkänna en ändring av 
finansieringsmodell krävs att samtliga medlemskommuner är eniga om detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21 
Skrivelse från Kommunförbundet Skåne, daterad 2019-01-18  
Skrivelse från Kommunförbundet Skåne, daterad 2018-12-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): förslag till 
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Svalövs kommun godkänner 
för sin del den föreslagna nya finansieringsmodellen.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 5-2019 

§ 5 Internkontrollplan 2019 

Arbetsutskottets beslut  
1. Plan för intern kontroll 2019, bilaga 1, revideras på så vis att metoden 

för kontroll av punkten ”Bidrag från Migrationsverket” kompletteras med 
”intervjuer med ett antal chefer/handläggare”. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Planen för intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen enligt bilaga 1 och 
2, daterad 2019-01-28, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde 2012-11-19 § 142 en policy för intern kontroll, 
som ligger till grund för intern kontroll arbetet. I denna tydliggjordes bl.a 
ansvarsbiten. En annan viktig förändring var krav på tydlig och transparant 
riskanalys. Avsikten är att lyfta fram en bruttorisklista, som sedan är underlag 
för beslut om vilka internkontrollmoment, som skall genomföras under det 
kommande året. De internkontrollmoment, som sen väljs, är de som uppnår en 
bestämd risknivå. 

Kommunfullmäktige beslutade därefter 2017-10-31 § 143 om förändringar i 
tidplanen för att anpassa till förändrad nämndsorganisation. 

Kommunchef har utsett ekonomichef som huvudansvarig för utvecklingen av 
intern kontrollarbetet i kommunen. 

Respektive nämnd fattar beslut om internkontrollplan för sina verksamheter. 
Denna skrivelse behandlar dels kommunövergripande moment enligt bilaga 1 
dels moment för kommunledning/kommunstyrelsens egen verksamhet i bilaga 
2. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse inklusive bilaga 1 och 2, daterad 2019-01-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski 
(S): Plan för intern kontroll 2019, bilaga 1, revideras på så vis att metoden för 
kontroll av punkten ”Bidrag från Migrationsverket” kompletteras med ”intervjuer 
med ett antal chefer/handläggare”. 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski 
(S): förslag till kommunstyrelsen: Planen för intern kontroll 2019 för 
kommunstyrelsen enligt bilaga 1 och 2, daterad 2019-01-28, antas.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp Angelie Fröjds m fl förslag till beslut och finner att utskottet 
beslutar enligt dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 21-2019 

§ 6 Medborgarlöfte 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  
1. Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna 

medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen.  

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell i syfte att komma 
närmare medborgaren. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller en åtgärd som 
kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med 
medborgarna.  

Det tidigare projektet med det mobila poliskontoret har numera blivit en 
permanent verksamhet. Tidigare medborgarlöfte gällde till och med 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-18 
Medborgarlöfte 2019 mellan Svalövs kommun och Polisen, daterat 2019-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): förslag till 
kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna 
medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, NSSG) 
Polismyndigheten 
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Dnr 355-2016 

§ 7 Revidering av reglemente för näringslivsrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Reglementet för Näringslivsrådet revideras enligt förslag till reglemente 
daterat, 2019-01-16 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastslog reglementet för Näringslivsrådet 2017-01-30, § 5, 
samt reviderade reglementet 2018-04-23 § 58.  

Ett förtydligande av reglementets § 4 behöver göras, så att det tydliggörs att det 
är kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunstyrelsens vice 
ordförande som utgör rådets presidium. Detta då det inte finns någon andre 
vice ordförande i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21 
Förslag på reglemente för Näringslivsrådet, daterat 2019-01-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C) 
och Kim Hellström (SD): förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige: Reglementet för Näringslivsrådet revideras enligt förslag till 
reglemente daterat, 2019-01-16 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KABD) 
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Dnr 343-2017 

§ 8 Val av företagsrepresentanter till näringslivsrådet 

Arbetsutskottets beslut 
 
 

1. Följande företagsrepresentanter väljs för två år: 
Belma Samardzic (Adam Hoff ersätter) - Sparbanken Skåne 
Kajsa Holmgren - Ica Supermarket 
Lars Tydinger - Klåveröds vandrarhem  
Tjoffe Nilsson - DaRoNi 
 

2. Följande företagsrepresentanter väljs för ett år:  
Linda Lindhake - Fastighetsbyrån Svalöv 
 

3. Följande adjungeras till näringslivsrådet för ett år: 
Hanna Åstrand - Arbetsförmedlingen 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2014 påbörjades arbetet med att skapa ett näringslivsråd då 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på 
reglemente för ett näringslivsråd. Under tiden som reglementet arbetades fram 
skedde möten med företagsrepresentanter. Den 30 januari 2017 § 5 antog 
kommunfullmäktige reglemente för Näringslivsrådet och därefter startade första 
nomineringsförfarandet av företagarrepresentanter till Näringslivsrådet. 

Ledamöter från företagen utses enligt reglementet för Näringslivsrådet av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ledamöterna väljs för en period av två år i 
taget, med löpande urval (d.v.s. 4 väljs vartannat år och 4 det andra året). 
Företagsrepresentanterna väljs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Enligt reglementet har rådet rätt att adjungera företrädare för 
företagsorganisationer. Enligt reglementet för Näringslivsrådet får antalet 
ledamöter från de företag, alla etablerade i Svalövs kommun som ska ingå i 
näringslivsrådet uppgå till max åtta. Företagarna ska representera kommunens 
geografiska område, ett brett urval av de branscher som finns i kommunen och 
även vara representativa gällande kön, ålder och bakgrund. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg de första företagarrepresentanterna 
2018-01-29 § 12. Då valdes fyra representanter för ett år och fyra för två år. 

I förslaget till val av representanter föreslår kommunförvaltningen att fyra 
företagsrepresentanter väljs för en period av två år och en representant väljs för 
ett år på grund av ett avhopp. Även adjungering av en representant föreslås. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-21 
Reglemente för Näringslivsrådet  
Inkomna nomineringar till näringslivsråd 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): 1) Följande företagsrepresentanter väljs för två år:Belma Samardzic (Adam 
Hoff ersätter) - Sparbanken Skåne, Kajsa Holmgren - Ica Supermarket, Lars 
Tydinger - Klåveröds vandrarhem, Tjoffe Nilsson – DaRoNi. 2) Följande 
företagsrepresentanter väljs för ett år: Linda Lindhake - Fastighetsbyrån Svalöv. 
3) Följande adjungeras till näringslivsrådet för ett år:Hanna Åstrand – 
Arbetsförmedlingen. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 26-2019 

§ 9 Svalövsmässan 2019 

Arbetsutskottets beslut  
 
 

1. Svalövsmässan 2019 genomförs i kommunal regi. 

2. Förvaltningen uppdras att påbörja planeringsarbetet inför 
Svalövsmässan 2019 i enlighet med Näringslivsrådets önskemål 2019-
01-24. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunens verksamhetskostnader för mässan belastar den 
verksamhet där kostnaderna uppstår. 

Sammanfattning av ärendet 

I Svalövs kommun finns en lång tradition av att genomföra en företagsmässa 
vart annat år. Mässan har varit uppskattad av både företag och invånare och 
förra mässan 2017 som hade drygt 90-100 utställare besöktes av drygt 2 500 
besökare.  

2015 och 2017 genomfördes mässan i den nya idrottshallen i Svalöv. Där 
föreslås även Svalövsmässan för 2019 genomföras. Svalövsmässan planeras 
till den 27 och 28 september 2019. Nytt för år 2019 är att mässan är på fredag 
27 september med fokus business to business och lördagen 28 september för 
allmänheten  

Den traditionella företagsmässan bygger på ett ekonomiskt upplägg som ska 
vara i balans efter det att mässan är avslutad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): 1) Svalövsmässan 2019 genomförs i kommunal regi. 2) Förvaltningen 
uppdras att påbörja planeringsarbetet inför Svalövsmässan 2019 i enlighet med 
Näringslivsrådets önskemål 2019-01-24. 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): förslag till kommunstyrelsen: Kommunens verksamhetskostnader för 
mässan belastar den verksamhet där kostnaderna uppstår. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Kommunförvaltningen (KABD) 
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Dnr 276-2018 

§ 10 Organisering av den centrala IT-funktionen 

Arbetsutskottets beslut 
 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

From 2019-01-01 kommer, efter avtalad samverkan, två tjänster som 
systemförvaltare inom nuvarande Sektor social omsorg att överföras till 
administrativa enheten, och där tillsammans med befintliga tjänster utgöra en 
särskild enhet under en enhetschef. Detta för att ytterligare förstärka 
förutsättningarna för en fortsatt utveckling av IT och välfärdstjänster (Dnr 276-
2018). 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-03, § 240 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och 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 4-2019 

§ 11 Uppföljning av granskning av IT-säkerhet 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Föreliggande förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommuns revisorer har i enlighet med revisionsplan 2018 genomfört en 
uppföljande granskning i syfte att bedöma om adekvata åtgärder har vidtagits 
avseende Svalövs kommuns säkerhet kopplat till externa och interna 
dataintrång. 

Svar önskas från kommunstyrelsen under februari månad 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-17 
Protokoll från revisionen 2018-11-21, § 302 
Granskningsrapport från revisorerna i Svalövs kommun, daterad 2018-11-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): förslag till kommunstyrelsen: Föreliggande förslag till yttrande antas som 
kommunstyrelsens eget. 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 
Granskningsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 41-2018 

§ 12 Yttrande - Granskning, utbetalning av ersättning 
till förtroendevalda  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut  

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade, mot bakgrund av artiklar i 
Helsingborgs Dagblad, 2018-02-26, § 39, följande beslut: 1) 
Kommunfullmäktiges presidium föreslås rekommendera revisionen att 
skyndsamt genomföra en granskning av hur bestämmelserna om ersättningar 
till förtroendevalda tillämpas, särskilt vad gäller ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, mot bakgrund av mediauppgifter. Granskningen ska svara på 
om resp. förtroendevald fått rätt ersättning med hänsyn till gällande 
bestämmelser. 2) I de fall revisionen ser behov av förtydliganden eller 
förändringar i reglementet, ombeds revisionen återkomma med sådana. 

Revisionen överlämnade 2018-03-28 projektplan för genomförandet av 
granskningen. 

Kommunstyrelsen fattade 2018-04-09, § 79, följande beslut: 1) För 
delfinansiering av genomförande av granskningen anslås 10 000 kr ur 
kommunstyrelsens anslag till förfogande. Resterade del avses finansieras av 
kommunfullmäktiges presidium. 

Kommunfullmäktiges presidium fattade 2018-04-10, § 5, följande beslut: 1) 
Kommunfullmäktiges presidium medfinansierar med egna medel revisionens 
granskning ”Utbetalning av ersättning till förtroendevalda” med 60 000 kr. 

Granskningen inkom till kommunstyrelsen 2018-09-04. Rapporten anmäldes till 
kommunfullmäktige 2018-09-24. 

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat 2019-01-03 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-09-24, § 139 
Uppföljning av granskning av arvoden till förtroendevalda från revisionen, 
daterad 2018-09-30 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 79 
Projektplan, daterad 2018-03-28 
Arbetsutskottets protokoll 2018-02-26, § 39 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-02-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Revisionen 
Kommunfullmäktiges presidium  
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Dnr 237-2018 

§ 13 Revidering av sammanträdestider för 
kommunstyrelsens arbetsutskott och 
kommunstyrelsen 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-16, § 193, punkt 1, ändras på så vis 
att arbetsutskottet sammanträder år 2019 (kl. 13.30) under följande 
dagar: 28 januari, 25 februari, 1 april, 29 april, 20 maj, 29 juli, 2 
september, 30 september, 28 oktober, 18 november och 9 december. 

2. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-16, § 193, punkt 2, ändras på så vis 
att styrelsen sammanträder år 2019 (kl. 13.30) under följande dagar: 14 
januari, 11 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti, 16 
september, 14 oktober, 11 november och 2 december. 

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningen föreslår att arbetsutskottets sammanträde den 26 augusti flyttas 
till den 2 september samt att kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 
flyttas till den 16 september.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-16, § 193 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): förslag till kommunstyrelsen: 1) Kommunstyrelsens beslut 2018-10-16, § 
193, punkt 1, ändras på så vis att arbetsutskottet sammanträder år 2019 (kl. 
13.30) under följande dagar: 28 januari, 25 februari, 1 april, 29 april, 20 maj, 29 
juli, 2 september, 30 september, 28 oktober, 18 november och 9 december. 2) 
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-16, § 193, punkt 2, ändras på så vis att 
styrelsen sammanträder år 2019 (kl. 13.30) under följande dagar: 14 januari, 11 
februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 12 augusti, 16 september, 14 oktober, 
11 november och 2 december. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, LELE, SAMA, HAHZ) 
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Dnr 128-2018 

§ 14 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 4 
2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut  

1. Informationen noteras.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen tog under hösten 2012 fram en rutinbeskrivning för hur 
synpunkter från allmänheten som lämnats in till kommunen ska hanteras. Enligt 
dessa rutiner ska nämndsadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade 
synpunkter till ansvarigt politiskt organ. 

Under kvartal 4, 2018, inkom inga synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): 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 - 

§ 15 Information 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut  

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Redovisning av arbetslöshet, november respektive december 2018 (Dnr 
50-2018). 

b) Medlemsinformation med anledning av att Staffanstorps kommuns 
KSAU behandlat frågan om utträde ur Kommunförbundet Skåne (Dnr 
29-2018). 

c) Kommunchef Stefan Larsson informerade utskottet om samarbetet 
mellan FINSAM och arbetsmarknadsenheten 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 


