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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 16.02 
Ajournering 15.15 – 15.21 

 

Beslutande Angelie Fröjd (M), orf 
Teddy Nilsson (SD), vice ordf 
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) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jan Bengtsson, ekonomichef 
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef 
Cecilia Hagström, HR-chef 
Hans Dahlqvist, utbildningschef § 35, § 38 
Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare §§ 42, 43 b 
Robert Patzelt, projektledare Destination Söderåsen §§ 42, 43 b 
Louise Linde, nämndsekreterare 
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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-5-02, kl. 16, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 35 - 43 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-04-29 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 121-2019 

§ 36 Ekonomisk uppföljning per den sista mars för 
kommunstyrelsen  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för kommunstyrelsen 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista 
mars 2019 för kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för kommunstyrelsen, daterad 
2019-04-26 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för 
kommunstyrelsen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 37 Ekonomisk uppföljning per den sista mars för 
Svalövs kommun  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för Svalövs kommun 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista 
mars 2019 för Svalövs kommun.  

Bildningsnämnden har inte tagit sin internbudget för 2019 ännu, varför en 
uppskattning därför gjorts av nuläget. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2019 för Svalövs kommun, daterad 
2019-04-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): Ekonomisk 
uppföljning per den sista mars 2019 för Svalövs kommun godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 138-2019 

§ 38 Information avseende bildningsnämndens 
internbudget och uppföljning  

Arbetsutskottet förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Bildningsnämnden skall lämna en extra 
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Uppföljningen skall 
redovisa Bildningsnämndens ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 
och överlämnas till kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har framkommit till kommunledningen att Bildningsnämnden inte har fattat 
beslut om egen internbudget 2019 samt skolpeng. Anledningen är, såvitt den 
kan bedömas, att det har funnits brister i nämndens beslutsunderlag. Nämnden 
har av kommunledningen uppmanats att fatta beslut i ovan nämnda ärenden 
innan kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj. 

En konsekvens av att fullmäktiges beslut inte verkställts är att 
sammanställningen av kommunens ekonomiska ställning per den 31 mars 
innehåller betydande osäkerheter och att prognosen kan innehålla allvarliga 
brister. 

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar för den 
ekonomiska förvaltningen och därför föreslås att kommunstyrelsen beslutar om 
att Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Uppföljningen skall visa nämndens ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 
och lämnas till kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-29 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): Kommunstyrelsen beslutar att 
Bildningsnämnden skall lämna en extra ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen. Uppföljningen skall redovisa Bildningsnämndens 
ekonomiska ställning per den 31 maj 2019 och överlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 12 augusti 2019. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
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Dnr 663-2014 

§ 39 Förlängning av befintligt avtal - Förmånsportal 

Arbetsutskottets beslut  
2.  

1. Avtalet med Benify AB förlängs under perioden 1 september 2019 –  30 
augusti 2022. 

2. Arbetsutskottets ordförande i förening med HR-chefen bemyndigas att 
underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del i arbetet att öka sin attraktivitet som arbetsgivare införde  
Svalövs kommun under 2015 förmånsportal (KS 2015-06-01 § 118). 
 
Svalövs kommun har idag ett avtal avseende förmånsportal med Benify AB.  
Avtalstiden är 2 år under perioden 2017-09-01 till 2019-08-30, med rätt för 
Svalövs kommun att förlänga avtalet ytterligare 3 år. 

Beslutsunderlag 

Förmånspolicy KS 2015-06-01 § 118 
Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2019 
Avtal Benify AB 
Nyttjandestatistik förmånsportal  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C) och Teddy Nilsson (SD): 1) Avtalet med 
Benify AB förlängs under perioden 1 september 2019 –  30 augusti 2022. 2) 
Arbetsutskottets ordförande i förening med HR-chefen bemyndigas att 
underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

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

 

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

§ 40 Ansökan om partistöd 2019 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Moderaterna beviljas partistöd med 52 965 kr. 

2. Feministiskt initiativ 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".  

Respektive partis ansökan om partistöd är komplett.   

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd 2019 från feministiskt initiativ, inkommen 2019-04-14 
Ansökan om partistöd 2019 från moderaterna, inkommen 2019-04-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M), Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (SD) och Jan Zielinski 
(S): 1) Moderaterna beviljas partistöd med 52 965 kr. 2) Feministiskt initiativ 
beviljas partistöd med 26 598 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Feministiskt initiativ 
Moderaterna  
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Dnr 41-2019 

§ 41 Remiss: Lite mer lika - Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74) 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, 
kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/-avgift.  

I utredningsdirektiven anges att översynen ska överväga om det nuvarande 
systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och med 
anledning av detta eventuellt föreslå förändringar i de delmodeller som finns, 
nya delmodeller eller om delmodeller ska utgå. I uppdraget ingår också att 
analysera möjligheterna att förenkla utjämningen. Förändringarna föreslås 
genomföras år 2020.  

Remissen ska besvaras senast den 17 maj.  

Beslutsunderlag 

Remiss: Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting (SOU 2018:74) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande du upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
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Dnr 141-2019 

§ 42 Redovisning av inkomna synpunkter, kvartal 1 
2019 

Arbetsutskottets 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 1, 2019, inkom två synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande du upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 43 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

 

a) Kommunchef Stefan Larsson informerar om aktuella frågor: 1) 
Stämning från Scandinavian Stenvillan AB.  2) Återkoppling från möte 
med Barrycallebaut. 3) Reviderad tidsplan som avseende mål- och 
budget 2019. 4) Aktuell Hållbarhets kommunrakning 2019 har nu 
presenteras. Svalövs kommun placerar sig på plats 68 (+123). 

b) Katarina Borgstrand informerar om: 1) Utvecklings Redovisning av 
arbetslöshet och sysselsättning, februari 2019 (Dnr 47-2019). 2) SKL´s 
NKI undersökning för företag 3) KompiS. 4) Destination Söderåsen 5) 
Återrapport från visionsdialogträffar (Dnr 279-2018) 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

Ordförande du upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med detta.  

 


