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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2018-08-01, kl 12.00.  Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 80 - 92 

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 2018-07-30 

Anslaget under tiden 2018-08-02 – 2018-08-23 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Ärendet " Svalövsambassadör 2018" utgick från dagordningen.  
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Dnr 126-2018 

§ 81 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per 
den sista juni 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för kommunstyrelsen 
godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per den sista 
juni 2018 för kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den juni 2018 för kommunstyrelsen, daterad 2018-
07-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): Förslag till kommunstyrelsen: Ekonomisk uppföljning per 
den sista juni 2018 för kommunstyrelsen godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN, MEKN) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 126-2018 

§ 82 Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per 
den sista juni 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per den sista juni 2018 för Svalövs kommun 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar för ekonomisk uppföljning per den sista 
juni 2018 för Svalövs kommun.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per den juni 2018 för kommunstyrelsen, daterad 2018-
07-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C): Förslag till kommunstyrelsen: Ekonomisk uppföljning per 
den sista juni 2018 för Svalövs kommun godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 211-2018 

§ 83 Särskild medlemsinsats år 2018, Kommuninvest 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Svalövs kommun höjer kommunens insatskapital i Kommuninvest 
Ekonomisk förening 2018 med en extrainsättning på 4.600.000 kronor 
motsvarande uttaget av medel avsatta till pensionsförvaltning. 

Deltar ej  

Teddy Nilsson (SD), Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M) deltar ej i beslut 
av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening sedan 2013. 
Föreningsstämman har den 16 april 2015 fastställt nya stadgar för föreningen. L 
stadgarna har bl.a. tillkommet en skyldighet för medlemmarna att höja 
insatskapitalet till ett belopp som motsvarar minst 200 kr per invånare samt en 
möjlighet att höja till ett belopp motsvarande 900 kr per invånare för de 
kommuner, som så vill. 

Svalövs kommun höjde vårt insatskapital med 2 miljoner kronor efter beslut i KF 
under 2015 till strax över 200 kr per invånare. Utöver den insättningen måste vi 
höja insatskapitalet varje år motsvarande summan vi får i avkastning på vårt 
insatskapital. 

Det innebär att Svalövs kommun vid utgången av 2018 (före beslut enligt 
förslaget från ekonomichefen) kommer att ha 3.941 .303 kr totalt i insatskapital 
motsvarande 281 kronor per invånare. 

Ett beslut enligt förslaget från ekonomichefen innebär att insatskapital ökar från 
3.941.303 kr till 8.541.303 kronor vilket motsvarar 609 kronor per invånare 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse 
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2018 daterad 2018-07-19 
KS 2017-10-16 § 154 
KS 2016-09-12 § 133 
KF 2015-10-26 § 176 Beslut om inbetalning med 2.000.000 kr 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C) och Jan Zielinskis (S): Förslag till kommunfullmäktige: 
Svalövs kommun höjer kommunens insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk 
förening 2018 med en extrainsättning på 4.600.000 kronor motsvarande uttaget 
av medel avsatta till pensionsförvaltning. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommuninvest ek för 
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 35-2018 

§ 84 Partistöd 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 026 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". 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd 2018 från vänsterpartiet, inkommen 2018-05-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S) och Teddy Nilssons (SD): Förslag till 
kommunfullmäktige: Vänsterpartiet beviljas partistöd med 26 026 kr.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Vänsterpartiet 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 502-2013 

§ 85 Byst av Per Bondesson 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Svalövs kommun tar med tacksamhet emot gåvan från Släktföreningen 
Per och Bengta Bondesson, bestående av en byst föreställande Per 
Bondesson. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med avveckling av föreningens samlingar, har föreningen åter 
erbjudit Svalövs kommun en byst föreställande Per Bondesson. Förvaltningen 
föreslår att gåvan tas emot, och att den efter översyn vid Sektor 
Samhällsbyggnad Gata/Park, placeras på lämpligt ställe i Svalövs tätort; 
antingen inom- eller utomhus. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-10 
Mail från släktföreningen, daterat 2018-06-08 
Släkt och Bygd, Särtryck från Svalövsbygdens Släkt- och folklivsforskare, Nr. 2 
2015 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Teddy Nilssons (SD), Olof Röstins (M) 
och Torbjörn Ekelunds (L): Förslag till kommunstyrelsen: Svalövs kommun tar 
med tacksamhet emot gåvan från Släktföreningen Per och Bengta Bondesson, 
bestående av en byst föreställande Per Bondesson. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Släktföreningen Per och Bengta Bondesson 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDG, MSDG) 
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Dnr 179-2018 

§ 86 Räddningstjänstsamverkan mellan Landskrona 
stad och Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Nytt samverkansavtal tecknas med Landskrona stad gällande 
räddningstjänst i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 
den 17 juli 2018. 

2. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna nytt 
samverkansavtal gällande räddningstjänsten med Landskrona Stad 
enligt ovan. 

3. Kostnadsökningen med anledning av avtalet ska beaktas i kommande 
budgetprocess.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beslutade 2018-02-26, § 16, att tacka nej till erbjudandet 
om att ingå i kommunalförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst samt 
uppdrog till kommunstyrelsen att ta fram förslag till nytt samverkansavtal med 
Landskrona stad gällande räddningstjänsten. 

Nu föreligger ett förslag till nytt samverkansavtal med Landskrona Stad 
gällande räddningstjänsten för perioden 2019 till 2022. Förslaget är framtaget i 
samarbete med Landskrona Stad samt räddningschefen. Den största ändringen 
sedan tidigare är den förlängda uppsägningstiden från tolv månader till tjugofyra 
månader. Vidare blir det en viss kostnadsökning med cirka 87 tkr främst 
beroende på ökande lönekostnader. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse: räddningstjänstsamverkan mellan Landskrona stad och 
Svalövs kommun 
Reviderat avta om räddningstjänstsamverkan mellan Landskrona stad och  
Svalövs kommun, med ekonomisk bilaga 
Beskrivning av ledningnivåer inom räddingstjänst  
Bygg- och räddningsnämndens protokoll 2018-06-20, § 71 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26, § 16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S); Teddy Nilssons (SD), Torbjörn 
Ekelunds (L) och Olof Röstins (M): Förslag till kommunfullmäktige: 1. Nytt 
samverkansavtal tecknas med Landskrona stad gällande räddningstjänst i 
enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 juli 2018. 2. 
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna nytt 
samverkansavtal gällande räddningstjänsten med Landskrona Stad enligt ovan. 
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3. Kostnadsökningen med anledning av avtalet ska beaktas i kommande 
budgetprocess.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Landskrona stad 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, EOL) 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 276-2006 

§ 87 Utveckling av destination Söderåsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Den uppdaterade avsiktsförklaringen gällande Söderåssamarbetet för 
kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp godkänns. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt Jan Zielinski att underteckna 
avsiktsförklaringen. 

2. Den av Söderåsens nationalpark framtagna avsiktsförklaringen gällande 
Söderåssamarbetet med redaktionella ändringar godkänns. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt Stefan Larsson att 
underteckna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samarbetet gällande besöksnäringen mellan Söderåskommunerna har skett 
under många år. 2006 togs en gemensam avsiktsförklaring för samarbetet fram 
och sedan dess har ett gemensamt arbete skett för att marknadsföra och 
utveckla destinationen. Avsiktsförklaringen uppdaterades 2016. 

I enlighet med avsiktsförklaringen, där ambitionen är att öka antalet besökare i 
området genom att marknadsföra och utveckla destinationen tillsammans med 
näringen, har under hösten 2017 och våren 2018 en utökad och långsiktig 
satsning på Söderåsen som destination påbörjats. Detta genom att de fyra 
Söderåskommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp tillsammans med 
Söderåsens nationalpark sökt och beviljats projektet Destination Söderåsen av 
Leader Skåne Nordväst med Öresund.   

För att samarbetet mellan de fyra kommunerna säkert ska sträcka sig över hela 
Leaderprojekttiden så behöver avsiktsförklaringen uppdateras gällande den 
utökade kommunala finansieringen och förlängas med ett år till och med 2021.  

Förutom att uppdatera den tidigare beslutade avsiktsförklaringen har även 
Söderåsens nationalpark (förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne) tagit fram en 
avsiktsförklaring om samverkan kring Destination Söderåsen.  Söderåsens 
nationalpark, som bidrar med resurser i form av tid och specialistkunskap inom 
miljö och hållbarhet i projektet visar med avsiktsförklaringen att de förbinder sig 
att lägga tid och resurser i projektet 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-07-17 
Avsiktsförklaring från Söderåsens nationalpark om samverkan kring Destination 
Söderåsen 
Avsiktsförklaring gällande kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp för 
samarbete avseende Söderåsen 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielisnki (S), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) 
och Olof Röstin (M): 1. Den uppdaterade avsiktsförklaringen gällande 
Söderåssamarbetet för kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp 
godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt Jan Zielinski att 
underteckna avsiktsförklaringen. 2. Den av Söderåsens nationalpark framtagna 
avsiktsförklaringen gällande Söderåssamarbetet med redaktionella ändringar 
godkänns. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt Stefan Larsson att 
underteckna avsiktsförklaringen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Avtalskommunerna (Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp) 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 208-2018 

§ 88 Årets företagare 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. I samband med detta årets uppvaktning ska även Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts presidium deltaga.  

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 2017 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 på Företags-After-Worken som anordnas av Svalövs 
kommun och Företagarna Landskrona Svalöv den 29 augusti på Fridhems 
Folkhögskola. Några veckor innan kommer företagaren få reda på utmärkelsen 
och då offentliggörs vem årets företagare för 2017 blir.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-07-16 
Process för att utse årets företagare, reviderad version 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) 
och Olof Röstin (M): 1.Informationen noteras. 2. I samband med detta årets 
uppvaktning ska även Kommunstyrelsens arbetsutskotts presidium deltaga. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 861-2013 

§ 89 Riktlinjer för utseende av årets 
Svalövsambassadörer  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Riktlinjer för att utse Svalövsambassadörer ändras i enlighet med 
förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Riktlinjer för detta beslutades för första gången av kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2014-01-20, § 3. 

Riktlinjerna reviderades senast av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26, 
§ 34. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2018-07-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C) och Jan Zielinski (S): Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ändrar riktlinjerna för att utse Svalövs ambassadörer i enlighet med förslaget. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 209-2018 

§ 90 Remiss Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-
2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

2. Förvaltningen uppdras begära anstånd.  

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har fått Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020 på 
remiss från Länsstyrelsen i Skåne. Remissen skickades till Svalövs kommun 
den 14 juni 2018 och remissvaren ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Skåne 
senast den 20 september 2018. Kommunförvaltningen konstaterar att remissen 
skickades ut precis inför semesterperioden och att det sedan är val i 
september, varför det är anmärkningsvärt kort tid för hanteringen av remissen.  
 
Då Handlingsplanen för Friluftsliv i Skåne 2018-2020 gäller både fritidsfrågor 
som hör hemma hos bildningsnämnden och turismfrågor som ligger under 
kommunstyrelsen har kommunförvaltningen tagit fram ett gemensamt förslag till 
yttrande från Svalövs kommun. Detta yttrande bör hanteras av både 
bildningsnämnden och kommunstyrelsen, men då det är kort om tid för 
remissen och då det troligtvis endast är ett kommunstyrelsesammanträde innan 
den 20 september, nämligen den 13 augusti och bildningsnämndens möte 
ligger efter detta tillfälle så kommer bildningsnämnden att få hantera frågan 
efter kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltnignens förslagsskivelse, daterad 2018-07-18 
Förslag till remissvar Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020 
Remiss Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020 
Remiss Handlingsplan för Friluftsliv i Skåne 2018-2020 - Bilaga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Jan Zielinski (S), Torbjörn Ekelund (L) och 
Teddy Nilsson (SD): 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 2. Förvaltningen uppdras begära anstånd.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Bildningsnämnden 
Kommunförvaltningen (SNLN, HSDT, NSFV, LELE) 
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Dnr - 

§ 91 Information 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Informationen noteras. 

2. Kommunstyrelsens sammanträde den 10 september ställs in.  

Sammanfattning av ärendet 

a)  Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning per sista maj resp. 
sista juni 2018 (Dnr 50-2018). 

b) Kommunstyrelsens sammanträde den 10 september inträffar dagen 
efter valet. På grund härav föreslås sammanträdet ställas in.  

c) Tf. kommunchef Michael Andersson informerar om arbetet kring valet 
den 9 september 2018, anställning av säkerhetssamordnare, stämning 
gällande påstått felaktigt nyttjande av ramavtal, utredning av 
sektorsindelning samt information om ytterligare digitalisering under 
kommande mandatperiod.  

d) Tf. kommunchef Michael Anderssn och Gatu- och parkchef Mattias 
Wiman informerar om situationen kring vattenbrist i kommunen. Det 
finns i dagsläget tre problemområden: vattenbrist, foderbrist och stor 
risk för brand. Läget bedöms vara stabilt men förvärras successivt.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av arbetslöshet, maj 2018 
Redovisning av arbetslöshet, juni 2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski 
(S): 1. Informationen noteras. 2. Kommunstyrelsens sammanträde den 10 
september ställs in.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, SNLN, MAP, LELE, MAVR, HEHZ, SAMA) 
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Dnr 330-2017 

§ 92 Beslut om antagande av leverantör i upphandling 
av företagshälsovård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Avtal för utförande av företagshälsovård under perioden 1 januari 2019 
- 31 december 2021 med rätt till förlängning 2 år tecknas med Feelgood 
Företagshälsovård AB. 

2. HR-chef Cecilia Hagström bemyndigas underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har idag ett avtal kring företagshälsovård med Feelgood 
Företagshälsovård AB som löper ut den 31 december 2018. Förvaltningen har 
deltagit i en gemensam upphandling av ny leverantör inom Familjen 
Helsingborg. Upphandlingen har genomförts av Helsingborgs stads 
inköpsenhet och har utförts som en förenklad upphandling. Inköpsenheten har i 
upphandlingsarbetet samverkat med representanter från de upphandlande 
myndigheternas HR-enheter, fackliga representanter och chefsrepresentanter.  

Anbudstiden gick ut den 7 mars 2018. Tre st anbud har inkommit, varav 
samtliga leverantörer uppfyller de uppställda skallkraven i 
förfrågningsunderlaget. Utvärderingsmetod för de inkomna anbuden har varit 
bästa förhållande mellan kvalitet och pris. 

Gemensamt förslag till beslut för de upphandlande parterna är efter 
avtalsgranskning och utvärdering att avtal tecknas med nuvarande utförare 
Feelgood Företagshälsovård AB, som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet. Avtalstiden är 2 år med rätt till förlängning. 

Tilldelningsbeslut har i enlighet med Helsingborgs stad fattats 2018-05-04. 
Något överklagande har inte inkommit. 

Eftersom avtalets värde överstiger 1 mnkr, men inte 5 mnkr, får beslut om 
avtalstecknande fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2018-07-27 
Tilldelningsbeslut fattat av HR-chef Cecilia Hagström, 2018-05-04 
Upphandlingsprotokoll daterat 2018-04-03 med bilaga: Utvärderingsprotokoll 
Fullmakt för Helsingborgs stad, daterad 2017-09-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Jönsson (C), Jan Zielinski (S), Teddy Nilsson (SD) och Olof Röstin (M): 
1. Avtal för utförande av företagshälsovård under perioden 1 januari 2019 - 31 
december 2021 med rätt till förlängning 2 år tecknas med Feelgood 
Företagshälsovård AB. 2. HR-chef Cecilia Hagström bemyndigas underteckna 
avtalet. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar i enlighet 
med dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Helsingborgs stad 
Kommunförvaltningen (SNLN, CHM, JBN) 
 
 


