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Utses att justera Jan Zielinski (S) 

Justeringens tid 
och plats 2023-02-24, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 10 - 22 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Jan Zielinski (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 
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Dnr - 

§ 11 Information 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Utvecklingschef Hanna Åstrand informerar om överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen (KS Dnr 364-2022). 

b) Utvecklingschef Hanna Åstrand informerar om överenskommelse 
gällande arbetsträning (KS Dnr 371-2022). 

c) Utvecklingschef Hanna Åstrand informerar om pilotkommunförsök, 
Familjen Helsingborg. 

d) Nominering av eldsjälar till landshövdingen (KS Dnr 58-2023). 

e) Barnrätts- och folkhälsosamordnare Li Merander informerar om 
folkhälsoenkät. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 405-2021 

§ 12 Uppdrag: Flexibel arbetstid för anställda 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Föreliggande utredning noteras med godkännande. 
Kommunfullmäktiges uppdrag avslutas därmed. 

2. Utredningen föranleder inte några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll 2021-09-27, § 221 (Dnr 383-2019), första punkten i 
en motion från Fredrik Jönsson (C) och Eva Inhammar (C) gällande flexibel 
arbetstid för anställda inom förskolan, med tillägget att utredningen ska omfatta 
kommunens samtliga verksamheter. 

Personalutskottet fattade 2022-11-29, § 40, följande beslut: Informationen 
noteras. 

Nu föreligger en tjänsteskrivelse, med redogörelse för ärendet, daterad 2023-
02-10. 

Vid sammanträdet lämnades en muntlig redogörelse för ärendet av 
kommunchef Stefan Larsson och HR-chef Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-10 
Arbetsutskottets protokoll 2023-01-24, § 3 
Personalutskottets protokoll 2022-11-29, § 40 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-27, § 227 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Föreliggande 
utredning noteras med godkännande. Kommunfullmäktiges uppdrag avslutas 
därmed. 2) Utredningen föranleder inte några ytterligare åtgärder. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att arbetsutskottet 
antar dem. 

Icke deltagande i beslut 

Marie Irbladh (C) deltar ej i beslutet. 
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Protokollet ska skickas till: 
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunchef 
HR-chef 
Sektorchefer 
Kommunförvaltningen (FPAN, SAMA, SARA) 
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Dnr 452-2022 

§ 13 Sektorsindelning (Social sektor och Sektor vård 
och omsorg) 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

2. Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-13. 

Sammanfattning av ärendet 

Processen vad gäller sektorsindelning fortgår enl plan. Vid sammanträdet 
lämnas en muntlig redogörelse av kommunchef Stefan Larsson och HR-chef 
Cecilia Hagström. 

Beslutsunderlag 

- 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1) 
Informationen noteras. 2) Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-03-13. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
arbetsutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
HR-chef 
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Dnr 178-2022 

§ 14 Partistöd 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Sverigedemokraterna beviljas partistöd med 118 920 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".  

Sverigedemokraternas ansökan om partistöd är komplett. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd från Sverigedemokraterna, inkommen 2023-01-25 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 195 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Lindes (M),  Aase Jönssons (KD), Jan Zielinskis (S) och Marie 
Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Sverigedemokraterna 
beviljas partistöd med 118 920 kr. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Anna Berg von Lindes m fl yrkande, och 
finner att arbetsutskottet antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Sverigedemokraterna 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
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Dnr 20-2014 

§ 15 Reglemente för kommunalt partistöd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun antas att 
gälla fr o m 2024-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2022-12-19, § 195, följande beslut: 1) Mot 
bakgrund av det rådande ekonomiska läget, görs för år 2023 undantag från de 
av fullmäktige tidigare beslutade bestämmelserna. Beloppen skall sålunda vara 
på samma nivå som föregående år (2022), d v s grundstöd 18 498 kr och 
mandatstöd 9 129 kr. 2) Förvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderade 
bestämmelser med hänsyn till detta. 

Nu föreligger förslag från förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges 
uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-03 
Kommunfullmäktiges protokoll 2022-12-19, § 195 
Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 182 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Jan Zielinskis (S), Aase Jönssons (KD), Anna Berg von 
Lindes (M) och Marie Irbladhs (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Svalövs kommun antas att gälla fr o 
m 2024-01-01. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
arbetsutskottet antar det. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Enhetschef kansli 
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Dnr 31-2023 

§ 16 Återrapportering Särskild satsning GDPR 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Återrapportering av genomfört dataskyddsarbete 2022 noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i kompletteringsbudget 2021-05-24, § 110, att 
under 2021 och 2022 anslå medel för en särskild punktinsats inom GDPR 
gällande stöd till verksamheterna vid inventering, registrering av 
personuppgiftsbehandlingar m.m.  

Förvaltningen återkommer nu med återrapportering av genomförd insats. 
Förvaltningen kan konstatera att insatsen blivit betydligt mer omfattande än vad 
beslutet avsåg, och att anslagna medel därmed får anser vara väl utnyttjade.  

Förvaltningen betonar samtidigt vikten av att nämnderna fortsätter att 
upprätthålla nivån i dataskyddsarbetet även efter avslutad insats. Detta kan 
lämpligen göras genom att arbeta i enlighet med en egenkontrollplan för 
dataskydd, vilken inom kort kommer att presenteras för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade i kompletteringsbudget 2021-05-24, § 110, att 
under 2021 - 2022 anslå medel för en särskild punktinsats inom GDPR gällande 
stöd till verksamheterna vid inventering, registrering av 
personuppgiftsbehandlingar m.m.  

Förvaltningen återkommer nu med återrapportering av genomförd insats. 
Förvaltningen kan konstatera att insatsen blivit betydligt mer omfattande än vad 
beslutet avsåg, och att anslagna medel därmed varit väl använda. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-27 
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-24, § 110 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Återrapportering 
av genomfört dataskyddsarbete 2022 noteras. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande, och finner att 
kommunstyrelsen antar det. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, FKRT, SAMA) 
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Dnr 22-2023 

§ 17 Inrättande av Frivillig resursgrupp – FRG, genom 
avtal mellan Svalövs kommun och Civilförsvarsförbundet 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. En frivillig resursgrupp (FRG) inrättas i Svalövs kommun. 

2. Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling uppdras ta fram avtal 
med Civilförsvarsförbundet om en Frivillig resursgrupp (FRG) i Svalövs 
kommun. 

3. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtal med 
Civilförsvarsförbundet om en Frivillig resursgrupp (FRG) i Svalövs 
kommun. 

4. Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling bemyndigas teckna avtal 
med frivilliga enskilda. 

Sammanfattning av ärendet 

FRG är ett avtalsbaserat koncept och regleras inte i lag eller förordning. Varje 
kommun avgör därför själv om den vill inrätta en FRG.  

I syfte att stärka kommunens beredskapsförmåga vid fredstida kriser när 
ordinarie resurser inte räcker till, kan organiserade frivilliga stå till förfogande. 

Kommunen tecknar då ett avtal om FRG samt ett avtal med respektive frivillig, 
som vid behov tillfälligt anställs för särskilt ändamål, under kommunens 
arbetsmiljöansvar och försäkring. 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 - 2022, 
förlängd och justerad att gälla även för 2023 (MSB 2022-15507 & SKR 
2022/00754), exemplifieras olika delar av planering som kommunen bör ta 
fram. En är planering för personella och materiella resurser som kommunen 
behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel resursinventering, 
identifiering av möjliga förstärkningsresurser samt planering för att ta emot 
förstärkningsresurser). 

Allt fler kommuner ser fördelar med konceptet och idag finns FRG i ca hälften 
av landets kommuner, med utbildade frivilliga beredda att hjälpa till vid 
påfrestningar där kommunens ordinarie resurser inte bedöms tillräckliga. 

Exempel på uppkomna behov och stödområden är; informationsspridning, 
utrymning, bemanning av trygghetspunkter, första hjälpen och medmänskligt 
stöd till drabbade, logistik, servicetjänster som evakuering, transporter och 
förnödenheter mm. 

Kommunen initierar lokal frivillig resursgrupp genom att lokala eldsjälar hållit 
informationsmöte och i dagsläget finns minst 17 intresserade i kommunen att 
frivilligt förstärka och göra en insats när det oväntade händer. En 
grundutbildning finansieras av staten genom MSB (Myndigheten för 
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samhällsskydd och beredskap) och genomförs av Sveriges 
Civilförsvarsförbund. 

Varje FRG har en kommun som huvudman. Avtal tecknas mellan parterna 
Svalövs kommun och FRG samt mellan kommunen och enskilda frivilliga. 
Om/när frivilliga tas i anspråk utbetalas lön enligt avtal. Verksamheten kan 
finansieras inom ramen för 2:4-medel för krisberedskap från MSB. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-07 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Marie Irbladhs (C), Aase 
Jönssons (KD) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) En 
frivillig resursgrupp (FRG) inrättas i Svalövs kommun. 2) Trygghets- och 
säkerhetschef Niklas Schörling uppdras ta fram avtal med 
Civilförsvarsförbundet om en Frivillig resursgrupp (FRG) i Svalövs kommun. 3) 
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna avtal med 
Civilförsvarsförbundet om en Frivillig resursgrupp (FRG) i Svalövs kommun. 4) 
Trygghets- och säkerhetschef Niklas Schörling bemyndigas teckna avtal med 
frivilliga enskilda.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
kommunstyrelsen antar dem. 

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef  
Administrativ chef  
Trygghets- och säkerhetschef 
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Dnr KS 238-2022 

§ 18 Uppdrag om ny näringslivsstrategi för Svalövs 
kommun från 2023 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras. 

2. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-13, för 
beslut i kommunfullmäktige 2023-03-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 
januari 2017 och har reviderats två gånger sedan dess, den 26 mars 2018 samt 
den 21 december 2020.  

Den näringslivsstrategi som antogs sträckte sig från 2017-2022 och nu 
föreligger ett behov av att anta en ny näringslivstrategi.  

Denna strategi föreslås ha sin utgångpunkt i den senaste reviderade versionen 
som med mål och målbild blev synkroniserade med visionen.  

Därför föreslogs att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny 
näringslivsstrategi som skall redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott 
senast i samband med utskottets ordinarie sammanträde i oktober 2022. 

En workshop med arbetsutskottets ledamöter och ersättare genomfördes 2022-
08-30. 

Arbetsutskottet fattade 2022-05-17, § 34, följande beslut: 1) Förvaltningen 
uppdras att ta fram förslag till ny näringslivsstrategi som ska gälla från den 1 
januari 2023. 2) Förvaltningens förslag till ny strategi ska föreligga senast till 
utskottets ordinarie möte i oktober 2022. 

Det ordinarie sammanträdet i oktober flyttades till 2022-11-01, varför ärendet 
behandlades i november i stället. Ett förslag till ny näringslivsstrategi förelåg då. 

Arbetsutskottet fattade 2022-11-01, § 71, följande beslut: 1) Föreliggande 
förslag till ny näringslivsstrategi remitteras till bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt 
näringslivsrådet. Yttranden ska vara kommunledningskontoret tillhanda 2023-
01-05. 

Inkomna remissvar och yttrande redovisades för arbetsutskottet 2023-01-24. 

Arbetsutskottet fattade 2023-01-24, § 6, följande beslut: 1) Inkomna remissvar 
samt yttrande noteras. 2) Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 
2023-02-13. 

Mot bakgrund av arbetet med revideringen av strategin efter 
remissbehandlingen, har ärendet fått skjutas framåt i tiden en månad. Förslaget 
till strategi kommer också att behandlas vid en företagsfrukost. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2023-01-24, § 6 
Yttrande från Centerpartiet, daterad 2023-01-04 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-14, § 185 
Bildningsnämndens protokoll 2022-12-06, § 138 
Socialnämndens protokoll 2022-11-24, § 156 
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2022-12-23, § 93 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-01, § 71 
Förslag till ny näringslivsstrategi 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 20222-05-17, § 34 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2020-11-24, § 93 
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27, §71  
Näringslivsstrategi Svalövs kommun 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-03-26, §35 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30, §11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD), Marie 
Irbladh (C) och Jan Zielinski (S): 1) Informationen noteras. 2) Ärendet 
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-13, för beslut i 
kommunfullmäktige 2023-03-27. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
arbetsutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
Utvecklingschef 
Samhällsbyggnadschef 
Socialchef 
Utbildningschef 
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Dnr 129-2015 

§ 19 Samarbetsavtal avs samordnad upphandling av 
varor och tjänster – Lunds kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Lunds kommun meddelas att Svalövs kommun prel önskar samverka 
om genomförandet av upphandling av ramavtal gällande 1) 
Livsmedelsgrossist, 2) Frukt och grönt, potatis och mejeriprodukter till 
små enheter samt 3) Mejeriprodukter till stora enheter. Det formella 
beslutet gällande resp avtal fattas av Svalövs Kommunservice AB. 
Svalövs Kommunservice AB har också att ordna avtalsförvaltningen på 
lämpligt sätt. 

2. I det fall det blir aktuellt för Svalövs kommun att teckna ett övergripande 
avtal gällande dessa avtal, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande 
Teddy Nilsson bemyndigas underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har sedan ett stort antal år ett väl etablerat samarbete med 
Lunds m fl kommuner gällande upphandling av ramavtal. Nu gällande avtal har 
gällt sedan 2015-09-01 och är nu uppsagt att upphöra gälla 2023-04-01. 

Ramavtal som hittills tecknats kommer att fortsätta gälla bortom 2023-04-01, 
och kan också förlängas enl klausuler i resp avtal om så är önskvärt. 

Förvaltningen har redan börjat anpassa sig efter de nya förhållandena, och de 
ramavtal som finns tillgängliga via Adda AB och Kammarkollegiet, används nu i 
högre utsträckning. 

Arbetsutskottet fattade 2022-11-15, § 70, följande beslut: Informationen 
noteras. 

Det förslag till avtal som Lunds kommun nu presenterat innebär att samverkan 
kan ske kring betydligt färre ramavtalsområden (livsmedel, läromedel, 
kontorsmaterial och kemisk-tekniska produkter). Det innebär också att resp 
kommun är fri att välja att delta eller inte delta i resp upphandling. Det 
kommunerna har att ta ställning till nu är det övergripande avtalet, som 
möjliggör att man vid senare tillfälle väljer att samverka om ett eller flera 
ramavtalsområden.  

Kostnaden för deltagande i en upphandling kommer att vara 100 000 kr per 
avtal, och i fallet livsmedel, med en mycket omfattande avtalsförvaltning, 
därutöver 1,8 % av de belopp kommunen köper av resp leverantör för. För varje 
upphandling får göras en bedömning om detta är det mest fördelaktiga, om 
annat ramavtal ska användas (t ex Adda AB) eller om egen upphandling ska 
genomföras. 

Preliminärt är bedömningen att det endast är tre livsmedelsavtal som är av 
sådan omfattning att samverkan med Lunds kommun kan vara intressant. 
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Mot bakgrund av det, menar vi, i samförstånd med Eslövs och Kävlinge 
kommuner, att det är bättre att teckna avtal om just de tre 
ramavtalsupphandlingarna, och att ett övergripande avtal inte är nödvändigt. 

Utöver diskussionerna med Lunds kommun, har framtida samverkan gällande 
livsmedel diskuterats med Eslövs, Kävlinge och, i viss mån, Höörs kommuner. 
Vad gäller livsmedelsupphandlingarna är bedömningen att det är intressant att 
samverka med Lunds kommun gällande 1) Livsmedelsgrossist, 2) Frukt och 
grönt, potatis och mejerier till små enheter samt 3) Mejerier till stora enheter. 
Vad gäller Färsk fisk är omfattningen sådan att samverkan inom ramen för ett 
nytt samverkansavtal med Lunds kommun inte är aktuell.  

Gällande avtalsförvaltningen är en gemensam resurs för detta något som kan 
inrättas genom en avsiktsförklaring mellan kommunerna i stället för att köpa 
tjänsten från Lunds kommun. Då Lunds kommun meddelat att man inte kommer 
att fortsätta samverka när de kommande livsmedelsavtalen sedan löper ut, bör 
man också utreda hur livsmedelsupphandlingarna ska hanteras framöver. 

Formellt är Svalövs Kommunservice AB det organ som får fatta beslut om vilka 
avtal man väljer att samverka om gällande upphandling av livsmedel, och hur 
avtalsförvaltningen organiseras. Kommunstyrelsen har bara formellt att ta 
ställning till ett ev övergripande avtal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-03 
Förslag till nytt samverkansavtal 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-15, § 70 
Uppsägning av avtal, daterad 2022-09-30 
Samverkansavtal 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-14, § 170 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Berg von Lindes (M), Aase Jönssons (KD) och Jan Zielinskis (S) förslag 
till beslut i kommunstyrelsen: 1) Lunds kommun meddelas att Svalövs kommun 
prel önskar samverka om genomförandet av upphandling av ramavtal gällande 
1) Livsmedelsgrossist, 2) Frukt och grönt, potatis och mejeriprodukter till små 
enheter samt 3) Mejeriprodukter till stora enheter. Det formella beslutet 
gällande resp avtal fattas av Svalövs Kommunservice AB. Svalövs 
Kommunservice AB har också att ordna avtalsförvaltningen på lämpligt sätt. 2) I 
det fall det blir aktuellt för Svalövs kommun att teckna ett övergripande avtal 
gällande dessa avtal, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Teddy 
Nilsson bemyndigas underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Anna Berg von Lindes m fl yrkanden, och 
finner att arbetsutskottet antar dem. 
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Protokollet ska skickas till: 
Lunds kommun 
Svalövs Kommunservice AB 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Upphandlingssamordnare 
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Dnr 15-2023 

§ 20 Samarbetsavtal med Svalövs Kommunservice AB 
avs städtjänster åt Svalövs kommun (KLK) 2023 - 
2025 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Svalövs kommun tecknar avtal gällande städtjänster med Svalövs 
Kommunservice AB för år 2023 – 2025. 

2. Tf ekonomichef Inger Offesson Persson bemyndigas underteckna 
avtalet för kommunledningskontorets del. 

Sammanfattning av ärendet 

Nu föreligger avtal gällande städtjänster med Svalövs Kommunservice AB för 
kommunledningskontorets del. Avtalet löper under tiden 2023 – 2025 och den 
årliga kontraktssumman är initialt 752 167 kr. Det kan därefter förlängas med ett 
år i taget. 

Eftersom beloppet överstiger kommunchefens delegation, får beslut fattas i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Avtal gällande städtjänster med Svalövs Kommunservice AB 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Aase Jönsson (KD) och Anna Berg von Linde (M): 1) 
Svalövs kommun tecknar avtal gällande städtjänster med Svalövs 
Kommunservice AB för år 2023 – 2025. 2) Tf ekonomichef Inger Offesson 
Persson bemyndigas underteckna avtalet för kommunledningskontorets del.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
arbetsutskottet antar dem. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Svalövs Kommunservice AB 
Kommunchef 
Tf ekonomichef 
Kommunförvaltningen (MSDG, CAJN, SARA) 
  



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 
Sammanträdesdatum 

2023-02-21 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 470-2022 

§ 21 Utökning borgensram Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens för beslut i 
kommunfullmäktige 
 

1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, § 6, beviljas 
Kommunförbundet Medelpunkten en borgen på 2 276 982 kr, vilket 
utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 
60 000 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2017-10-31, § 146, följande beslut: 
Kommunförbundet Medelpunkten beviljas en borgen på 1 900 000 kr, vilket 
utgör kommunens andel av medlemmarnas totala borgensåtagande på 40 000 
000 kr (Dnr 199-2017). 

Förbundets nuvarande lån om 30 mnkr förfaller 28 mars 2023. Det befintliga 
lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Förbundet utnyttjar idag också 
checkkredit för att klara den löpande likviditeten.  

För att undvika ett långvarigt utnyttjande av checkkrediten föreslås en utökning 
av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta 
skulle, så fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet 
omgående slutar använda checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett 
långfristigt lån till en lägre ränta. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer 
att ta upp lån inom denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som 
nyttjas av låneramen.  

Föreslagen borgensram innebär att förbundet i samband med flytt till nya 
lokaler om ca 5 år då ej behöver gå fram med ett nytt ärende till 
medlemskommunerna. 

Kommunfullmäktige fattade 2023-01-30, § 6, följande beslut: 1) Med ändring av 
kommunfullmäktiges beslut 2017-10-31, § 146, beviljas Kommunförbundet 
Medelpunkten en borgen på 2 400 000 kr, vilket utgör kommunens andel av 
medlemmarnas totala borgensåtagande på 60 000 000 kr. 

Kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 2023-01-30, § 10, att 
rekommendera kommunerna att godkänna ett borgensåtagande som motsvarar 
respektive kommuns andel av de tre senaste årens förbrukning. 

Tf ekonomichef Inger Offesson Persson har varit i kontakt med förbundet, vilket 
menar att Svalövs kommuns beslut bör fattas om, även om det tidigare 
beslutade beloppet (2 400 000 kr) med viss marginal täcker det aktuella 
beloppet. 
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Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Medelpunktens direktions protokoll 2023-01-30, § 10 
Kommunfullmäktiges protokoll 2023-01-30, § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-16, § 9 
Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten, 2022-11-29 
PM: Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M) och Aase Jönssons (KD) 
förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Med ändring av kommunfullmäktiges 
beslut 2023-01-30, § 6, beviljas Kommunförbundet Medelpunkten en borgen på 
2 276 982 kr, vilket utgör kommunens andel av medlemmarnas totala 
borgensåtagande på 60 000 000 kr. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att 
arbetsutskottet antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten 
Kommunchef 
Tf ekonomichef 
Kommunförvaltningen (HSPR) 
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Dnr 52-2023 

§ 22 Uppdrag upphandling upphandlingskonsulter 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Kommunförvaltningen uppdras genomföra upphandling av 
upphandlingskonsulter, för de fall de egna resurserna inte tillräckliga. 

2. Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna 
tilldelningsbeslut och avtal i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att upphandlingar kan genomföras korrekt och utan onödigt 
dröjsmål, behövs ramavtal med upphandlingskonsulter som komplement till 
egna resurser. 

Svalövs kommun har sedan några år en upphandlingssamordnare, men då 
kommunens verksamhet är mycket bred och behovet av upphandlingar stort, är 
det för denna tjänsteperson inte möjligt att genomföra samtliga. För att undvika 
att upphandlingar försenas, eller inte kan genomföras alls, är det nödvändigt 
med tillgängliga ramavtal för upphandlingskonsulter. Sådana har tidigare funnits 
genom samarbetet med Lunds m fl kommuner, men dessa är inte längre 
gällande. 

Behovet bedöms ev kunna överstiga 1 mnkr under avtalsperioden varför 
ärendet får hanteras av arbetsutskottet. En uppdelning i t ex upphandling av IT-
tjänster och -produkter, entreprenader, övriga varor och tjänster inkl 
förbrukningsvaror, övriga konsulttjänstupphandlingar, upphandlingar inom vård 
och omsorg m m avses göras. 

Mot bakgrund av de särskilda förhållandena avses konsult för upphandling av 
utredningskonsult och saneringsföretag avs efterbehandling av BT Kemi 
undantas från upphandlingen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M) och Aase Jönsson (KD): 1) 
Kommunförvaltningen uppdras genomföra upphandling av 
upphandlingskonsulter, för de fall de egna resurserna inte tillräckliga. 2) 
Kommunchef Stefan Larsson bemyndigas underteckna tilldelningsbeslut och 
avtal i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att 
arbetsutskottet antar dem. 
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Icke deltagande i beslut 

Jan Zielinski (S) deltar ej i beslutet. 

 
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Upphandlingssamordnare 


