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Dnr -

§ 39 Information
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras.

Beslutsunderlag
a) Dom Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål T 3999-20, Lunds
Tingsrätt, gällande stämning från School Management AB, Oddes
Handelshus T 3389-18 m.fl. (Dnr 132-2017, 398-2017)
b) Skåne Kommuner - Information upphandlingar 2022-06-14 (Dnr 3042022)
c) Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
inventering av skyddade utrymmen, 2022-06-02 (Dnr 303-2022)
d) Extra statsbidrag avs civilt försvar från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) (Dnr 301-2022)
e) Styr-El – uppdatering av läget (Dnr 463-2021)
f)

Visselblåsardirektivet – funktion i drift i tid enl lagstiftning och beslut
(Dnr 155-2021, 224-2022)

g) Beslut ansökan statsbidrag § 37 i ärende 16795-2022. Ersättning för att
skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla
samverkan. Snabbare språkinlärning för etablering i arbetslivet (Dnr 382022)
h) Lunds kommun har meddelat att man under andra halvåret kommer att
återkomma med förslag till förändrad samverkansmodell vad gäller
upphandling av ramavtal
i)

Workshop gällande framtagande av näringslivsstrategi genomförs 202208-30, kl 13.30. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare bjuds in (Dnr
238-2022)

j)

Tf kommunchef Michael Andersson framförde en hälsning från Lars
Jonung, professor emeritus, son till kommunfullmäktiges förutvarande
ordförande Lilly Jonsson, som tillsammans med tjugotalet släktingar i
dag besökt kommunhuset för att se Lilly Jonssons porträtt, inbundna
protokoll m m.

Protokollet ska skickas till:
-

Justerare
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Dnr KS 137-2020

§ 40 Partistöd 2022
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1.

1. Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr.
2. Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr.
3. Det noteras att Feministiskt initiativ inte ansöker om partistöd för år
2022.

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".
Under året har hittills ansökningar från Moderaterna, Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna.
Nu föreligger också ansökan från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Feministiskt
Initiativ har lämnat redovisning, men meddelat att man inte söker partistöd för
2022.

Beslutsunderlag
Ansökan om partistöd 2022 från Miljöpartiet, inkommen 2022-06-29
Ansökan om partistöd 2022 från Vänsterpartiet, inkommen 2022-06-28
Meddelande från Feministiskt initiativ, inkommet 2022-06-06
Partistöd 20212 nivåer beslutade av kommunfullmäktige 2022-04-25, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Jan Zielinskis (S), Aase
Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Vänsterpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 2)

Justerare
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Miljöpartiet beviljas partistöd med 27 628 kr. 3) Det noteras att Feministiskt
initiativ inte ansöker om partistöd för år 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Administrativ chef
Enhetschef kansli

Justerare
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Dnr 260-2022

§ 41 Avropsanmälan Adda AB:s ramavtal avseende
möbler
Arbetsutskottets beslut
1. Svalövs kommun anmäler sig för avrop på Adda AB:s ramavtal
avseende "Möbler 2017", "Möbler återbruk inkl tillhörande tjänster 2021"
och kommande "Möbler för skola och förskola 2020" och "Möbler för
kontor och omsorg 2021".
2. Svalövs kommun anmäler sig för avrop på Adda AB:s ramavtal
avseende "Möbler 2017", "Möbler återbruk inkl tillhörande tjänster 2021"
och kommande "Möbler för skola och förskola 2020" och "Möbler för
kontor och omsorg 2021".
3. Upphandlingssamordnare Birgitta Petrusson bemyndigas underteckna
avropsanmälan.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun har tidigare år samverkat med Lunds kommun i upphandling
av ramavtal avseende möbler m fl ramavtalsområden. Kommunen har idag
genom den samverkan avtal med Kinnarps AB för leverans av möbler inom
område kontorsmöbler och arbetsstolar samt för möbler inom vård- och
omsorg. För möbler till skola och förskola har kommunen avtal med Input
Interiör KC.
Avtalen för kontorsmöbler och möbler till skola och förskola löper ut den 5 juli
2022. Avtalet för möbler inom vård- och omsorg löper ut den 9 december 2022.
Svalövs kommun har genom sitt samverkansavtal med Lunds kommun
administrerat och genomfört ramavtalsupphandlingar inom många områden.
Lunds kommun har för avsikt att säga upp samverkansavtalen med övriga
kommuner som ingår i samverkan. Som i ett led i detta ser Lunds kommun
under tiden för uppsägning över de avtal som lämpar sig mindre bra för
samverkan. Möbler är ett ramavtal där själva avropsförfarandet och
produktinnehållet gör det administrativt tungt att förvalta.
Lund kommer därför inte att upphandla ramavtal för möbler i samverkan.
Svalövs kommun kan i stället anmäla sig till avrop från Adda AB:s ramavtal för
möbler.
Ramavtalet Möbler 2017 omfattar 11 avtalsområden och 21 geografiska
områden som möjliggör avrop från lokala leverantörer.





Justerare

A - Möbler för skola
B - Möbler för förskola
C - Möbler för vård och omsorg
D - Möbler för kontor och arbete
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E - Miljö och lobby
F – Arkiv
G - Utemiljö
H - Arbetsstolar
I - Hemnära miljöer
J - Säker förvaring
K – Madrasser

Ramavtalet upphandlat tillsammans med Lunds m fl kommuner löper till och
med oktober 2022. Nya ramavtal är upphandlade av Adda AB och kommer att
kunna användas därefter, efter avropsanmälan.
Genom att anmäla avrop från ramavtalet ”Möbler 2017” kan Svalövs kommun få
sin försörjning av möbler när de befintliga avtalen för möbler för kontor och
inom vård- och omsorg upphör.
Förvaltningen föreslår också att avropsanmälan görs på avtalet ”Möbler
återbruk inkl tillhörande tjänster 2021”, vilket kan vara både ekonomiskt och
miljömässigt fördelaktigt att använda.
För närvarande pågår upphandling av avtal som kommer att ersätta befintliga.
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet också fattar beslut gällande dessa
båda nya avtal.
Eftersom omfattningen av avropen från avtalet kan komma att överstiga även
kommunchefens gräns för delegationsbeslut, föreslås kommunstyrelsens
arbetsutskott fatta beslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-31

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD): 1) Svalövs kommun anmäler sig för avrop på Adda AB:s
ramavtal avseende "Möbler 2017", "Möbler återbruk inkl tillhörande tjänster
2021" och kommande "Möbler för skola och förskola 2020" och "Möbler för
kontor och omsorg 2021". 2) Svalövs kommun anmäler sig för avrop på Adda
AB:s ramavtal avseende "Möbler 2017", "Möbler återbruk inkl tillhörande
tjänster 2021" och kommande "Möbler för skola och förskola 2020" och "Möbler
för kontor och omsorg 2021". 3) Upphandlingssamordnare Birgitta Petrusson
bemyndigas underteckna avropsanmälan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att arbetsutskottet
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Upphandlingssamordnare

Justerare
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Dnr 261-2022

§ 42 Avropsanmälan Adda AB:s ramavtal avseende
yrkeskläder och yrkesskor
Arbetsutskottets beslut
1. Svalövs kommun anmäler sig för avrop på Adda AB:s ramavtal
avseende "Yrkeskläder 2020 A", "Yrkeskläder 2020 B" och "Yrkesskor
2020-2".
2. Upphandlingssamordnare Birgitta Petrusson bemyndigas underteckna
avropsanmälan.

Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun använder f n Adda:s ramavtal för yrkeskläder och skor. Då
detta löper ut 2022-06-19, finns det skäl att göra en avropsanmälan på
efterföljande avtal.
Befintliga avtal under Yrkeskläder och skor 2016 löper ut 2022-06-19, varför det
är nödvändigt att antingen genomföra egen upphandling eller att göra en
avropsanmälan på Adda AB:s ramavtal. Förvaltningen gör bedömningen att
fördelarna med Adda AB:s avtal är stora, jämfört med att göra egna
upphandlingar.
Svalövs kommun är avropsanmälda och avropar redan från Adda AB:s
ramavtal avseende Yrkeskläder 2016. Detta ramavtal upphör att gälla 2022-0619.
Nytt ramavtal är tecknat, vilket omfattar tre avtalsområden:


Yrkeskläder 2020 A Ytterkläder, arbetskläder, handskar, profilkläder



Yrkeskläder 2020 B Kläder för vård, omsorg, lokalvård, kök, profilkläder



Yrkesskor 2020-2

Ramavtalet Yrkeskläder 2020 omfattar arbets- och skyddskläder till flertalet
yrkesgrupper inom offentlig sektor, till exempel personal inom hantverks- och
serviceyrken, vård och omsorg, lokalvård och kök samt personal inom
förskola/skola och fritids/kulturverksamheter.
Ramavtalet Yrkesskor 2020-2 erbjuder ett brett sortiment av yrkes-och
arbetsskor till flera olika yrkesgrupper inom offentlig sektor, exempelvis
fastighetsskötare, köks- och restaurangpersonal, elmontörer, vårdpersonal,
lokalvårdare och förskolepersonal.
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet fattar beslut gällande dessa nya
ramavtal.
Eftersom omfattningen av avropen från avtalen kan komma att överstiga även
kommunchefens gräns för delegationsbeslut, föreslås kommunstyrelsens
arbetsutskott fatta beslutet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Jan Zielinski (S), Aase Jönsson
(KD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Svalövs kommun anmäler sig för
avrop på Adda AB:s ramavtal avseende "Yrkeskläder 2020 A", "Yrkeskläder
2020 B" och "Yrkesskor 2020-2". 2) Upphandlingssamordnare Birgitta
Petrusson bemyndigas underteckna avropsanmälan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Upphandlingssamordnare

Justerare
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Dnr 295-2022

§ 43 Upphandling ramavtal bemanningstjänster inom
vården
Arbetsutskottets beslut
1. HR-chefen bemyndigas att underteckna avtal med leverantörer av
bemanningstjänster inom vården.

Sammanfattning av ärendet
För att täcka behov som inte kan täckas genom anställning av personal,
behöver kommunen säkerställa att ramavtal finns för att nyttja
bemanningstjänster vid behov.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-12-06, § 303, har
upphandlingssamordnaren på HR-avdelningens bemanningsenhets uppdrag
genomfört upphandling av ramavtal för bemanningstjänster inom vård och
omsorg. Kommunstyrelsen fattade då följande beslut: 1) Upphandling av
ramavtal gällande bemanningstjänster skall framöver hanteras av
kommunledningskontorets HR-avdelnings bemanningsenhet. 2)
Tilldelningsbeslut och avtal gällande bemanningstjänster skall tecknas av
enhetschefen för bemanningsenheten, HR-chefen eller kommunchefen
beroende på bedömt värde av avtalet, inklusive ev förlängningsklausuler.
Eftersom värdet av resp avtal, inkl förlängningsoption(-er) kan överstiga 1 mnkr,
får beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Upphandlingen avser två avtalsområden: 1) arbets- och fysioterapeuter samt
sjuksköterskor, samt 2) undersköterskor.
Tilldelningsbeslut fattades av kommunstyrelsens ordförande som brådskande
beslut 2022-06-15. Några överprövningar har inte inkommit till
Förvaltningsrätten i Malmö, varför avtal nu kan tecknas.

Beslutsunderlag
Förslag till avtal med leverantörer av bemanningstjänster
Tilldelningsbeslut, daterat 2022-06-15
Dokumentation av upphandling av ramavtal

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilsson (SD), Anna Berg von Linde (M), Aase Jönsson (KD) och Wioletta
Kopanska Larsson (SD): 1) HR-chefen bemyndigas att underteckna avtal med
leverantörer av bemanningstjänster inom vården

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

Justerare
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Protokollet ska skickas till:
HR-chefen
Enhetschefen bemanningsenheten
Sektorchef vård och omsorg
Administrativ chef
Upphandlingssamordnare

Justerare
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Dnr 246-2022

§ 44 Val av representanter med ersättare i
markavvattningsföretag m m
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Samhällsbyggnadsnämnden skall fr o m 2023-01-01 utse kommunens
representant och ersättare i de markavvattningsföretag m m kommunen
har andelar i.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant med ersättare
generellt för samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen har
andelar i.

Sammanfattning av ärendet
Representanter i de markavvattningsföretag kommunen som fastighetsägare
har andelar i har traditionellt valts av kommunstyrelsen. Det finns skäl att i
stället framöver låta den nämnd (samhällsbyggnadsnämnden) som ansvarar för
kommunens fastighetsinnehav välja dessa.
Ett markavvattningsföretag har ofta tillkommit genom förrättning när flera
fastigheter var i behov av ny markavvattning. De kallas även
vattenavledningsföretag, dikningsföretag, invallningsföretag eller
regleringsföretag, beroende på när och varför de tillkom. Det finns mellan 40
000 och 50 000 markavvattningsföretag i Sverige och de flesta bildades under
första halvan av 1900‑talet.
I samband med att ett markavvattningsföretag tillkom bildades en samfällighet
för att sköta underhållet av den gemensamma vattenanläggningen och ta
tillvara samfällighetens intressen. De fastighetsägare som fått nytta av
markavvattningen utgör delägare i företaget. Namnet på samfälligheten är
samma som på tillståndet eller vattenanläggningen.
Kommunen är, enligt uppgift från Sektor samhällsbyggnad, formellt delägare i
ett fyrtiotal markavvattningsföretag. Dock har representanter bara valts i ett fåtal
av dessa1. Detta på grund av att många samfälligheter inte varit aktiva på
många år. I samband med åtgärder, kan dock snabbt en kommunal
tjänsteperson behöva kunna representera kommunen vid möten och
förrättningar. Av detta skäl torde det också vara att föredra att en tjänsteperson,
med ersättare, väljs generellt för de markavvattningsföretag kommunen har
andelar i.
Kommunstyrelsen har hittills valt dessa representanter, men då kommunens
markinnehav förvaltas av samhällsbyggnadsnämnden, ter det sig mer rimligt att
samhällsbyggnadsnämnden framöver ansvarar för dessa val.
1

Braåns Vattenavledningsföretag av år 1980, Lilla Bäljaneå och Hästbäckens vattenavledningsföretag,
Torrläggningsföretaget Teckomatorp m fl hemman år 1916, Övre Vegeåns Dikningsföretag av år 1959,
Svalövsbäckens dikningsföretag och Gissleberga-Teckomatorp dikningsföretag år 2005.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-27

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden skall fr o m 2023-01-01 utse kommunens
representant och ersättare i de markavvattningsföretag m m kommunen har
andelar i. 2) Samhällsbyggnadsnämnden får utse representant med ersättare
generellt för samtliga de markavvattningsföretag m m kommunen har andelar i.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna yrkanden, och finner att arbetsutskottet
antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef
Mark- och exploateringschef
Kommunchef
Administrativ chef
Kommunförvaltningen (SARA)

Justerare
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Dnr 278-2022

§ 45 Riktlinjer för säkerhetsskydd
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för säkerhetsskydd för Svalövs kommun antas.
2. Dokumentet underordnas Säkerhetspolicy enligt kommunens beslutade
struktur för styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) med tillhörande säkerhetsskyddsförordning
(2018:658) samt Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) trädde i kraft
den 1 april 2019. Härefter har lag om ändring i säkerhetsskyddslagen och
förordningen ändrats genom kompletterande bestämmelser att gälla från 1
december 2021 samt Säkerhetspolisens föreskrifter att gälla fr o m 1 mars
2022.
I säkerhetsskyddsregleringen tydliggörs krav på att verksamheter ska utforma
egna styrande regelverk för att upprätthålla säkerhetsskyddet. Därför föreslås
Svalövs kommun fastställa riktlinjer så att arbetet uppfyller dessa krav.
Svalövs kommun ska enligt säkerhetsskyddslagstiftningen upprätta interna
säkerhetsskyddsbestämmelser för hur arbetet i verksamheterna ska bedrivas
med hänsyn till säkerhetsskydd. Riktlinjerna ska;


klargöra ledningens och andra funktioners ansvar för kommunens
säkerhetsskydd,



säkerställa att de funktioner som ska arbeta med säkerhetsskydd har
nödvändiga befogenheter,



se till att säkerhetsskyddsarbetet bedrivs strukturerat, samordnat samt
utvecklas löpande och utvärderas regelbundet, samt



anpassat ingå i de verksamheter som enligt säkerhetsskyddsanalysen
till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

För att tydliggöra ansvar, roller, rutiner i de delar som tangerar säkerhetskänslig
verksamhet, finns både krav och behov att konkretisera arbetet med
säkerhetsskydd.
Riktlinjer för säkerhetsskydd föreslås underordnas befintlig Säkerhetspolicy
enligt beslutad struktur för styrdokument.

Beslutsunderlag
Föreslagna Riktlinjer för säkerhetsskydd
Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Säkerhetspolicy, KS 4-2022
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Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Jan Zielinskis (S), Aase
Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: 1) Riktlinjer för säkerhetsskydd för Svalövs kommun antas.
2) Dokumentet underordnas Säkerhetspolicy enligt kommunens beslutade
struktur för styrdokument.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Trygghets- och säkerhetschef/Säkerhetsskyddschef
Beredskapssamordnare/Bitr säkerhetsskyddschef
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Dnr 276-2022

§ 46 Riktlinjer för fritextfält
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Riktlinjer för fritext antas att gälla från 2022-08-19.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar att varje nämnd kompletterar med
specifika rutiner för sina respektive system.
3. Dataskyddsombudet ges i uppdrag att vid behov ta initiativ till
uppdatering av riktlinjerna.

Sammanfattning av ärendet
I många av kommunens verksamhetssystem och ärendehanteringssystem finns
möjlighet för handläggaren att skriva in information i fritextfält. Ett fritextfält är ett
fält där man fritt kan skriva in egen text. Det är av stor vikt att fritextfälten
används på ett sätt så att den information som läggs in där är korrekt och
objektivt formulerad. För att undvika att misstag begås så ställer
Integritetsskyddsmyndigheten krav på att det finns rutiner för vad som får
antecknas i fritextfälten.
Dataskyddsombudet ser gärna att kommunstyrelsen rekommenderar att
nämnderna kompletterar med specifika rutiner för sina respektive systemen då
föreliggande riktlinjer är generellt skrivna.
Riktlinjerna ska uppdateras vid behov, förslaget är att dataskyddsombudet får
detta uppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-27
Förslag till riktlinjer för fritextfält, daterade 2022-06-08

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Jan Zielinskis (S), Aase
Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: 1) Riktlinjer för fritext antas att gälla från 2022-08-19. 2)
Kommunstyrelsen rekommenderar att varje nämnd kompletterar med specifika
rutiner för sina respektive system. 3) Dataskyddsombudet ges i uppdrag att vid
behov ta initiativ till uppdatering av riktlinjerna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Kommunchef
Administrativ chef
Enhetschef kansli
Dataskyddsombud
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Dnr 194-2020

§ 47 Begäran om utträde ur Söderåsens miljöförbund,
Bjuvs kommun
Arbetsutskottet
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun beslutade 2020-06-10, § 90, att begära
utträde ur Söderåsens miljöförbund samt, att ge kommunstyrelsens förvaltning i
uppdrag att se till att begäran om utträde har inkommit till Söderåsens
miljöförbund före den 1 juli 2020.
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö, men överklagandet
avslogs 2021-05-05 mot bakgrund av att överklagade beslutet ansågs avse det
inledande steget av processen att begära utträde ur miljöförbundet och att
ärendet om utträde kommer att behandlas och beslutas om i
kommunfullmäktige när de ekonomiska konsekvenserna av utträde är utredda.
Mot den bakgrunden kunde det överklagade beslutet, enligt förvaltningsrättens
mening, inte anses utgöra ett sådant beslut som enligt 5 kap. 1 §
kommunallagen måste fattas av kommunfullmäktige. Domen har vunnit laga
kraft.
Information i ärendet har fortlöpande lämnats till kommunstyrelsen; 2020-06-12,
2020-08-17, 2021-04-12, 2021-05-17, 2021-08-16, 2021-10-11 och 2021-11-15.
Ett förslag till ekonomisk överenskommelse har nu tagits fram för
ställningstagande av kommunfullmäktige i Bjuvs kommun. I det fall den
godkänns av Bjuvs kommun, kommer den att behandlas också av de övriga
fyra medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-17, § 16, 2022-02-14, § 38, 2022-03-14, §
66 och 2022-05-16, 127: 1) Informationen noteras.
Kommunfullmäktige fattade ett likalydande beslut 2022-05-30, § 83.
Kommunstyrelsen i Bjuvs kommun fattade 2022-03-16, § 37, följande beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsens
beslut om utträde i juni 2020 bekräftas och att Bjuvs kommun lämnar
miljöförbundet per den 31/12 2022, samt att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
vidta åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och återkomma till
kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden.
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun beslutade 2022-03-28, § 43, att
minoritetsåterremittera ärendet till kommunstyrelsen med följande motivering:
”Vi anser att följande områden behöver belysas mer och yrkar på en återremiss
med följande uppdrag: 1) Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på
miljöområdet som kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer
kommunen kommer att behöva för att uppfylla lagkraven, 2) Att
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kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig
redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen miljöorganisation i
jämförelse med kostnaderna som medlemskommun i Söderåsens Miljöförbund,
3) Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en tydlig
redovisning över den befintliga dokumentationen över hur många företag som
haft synpunkter och klagomål på Söderåsens Miljöförbund, 4) Att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra vad andra
aktörer och myndigheter som samarbetar med Söderåsens Miljöförbund om
deras erfarenheter av samarbetet.”
Kommunstyrelsen fattade 2022-04-11, § 104, följande beslut: 1) Informationen
noteras. 2) Kommunstyrelsen har förståelse för att förbundet nu behöver
rekrytera personal för att kunna genomföra sitt uppdrag enl lagstiftning och
styrdokument. 3) Kommunstyrelsen meddelar som sin uppfattning att utträde
kan ske enl förbundsordningens § 13, d v s två kalenderår efter ett beslut i den
utträdande kommunens fullmäktige senast den 30 juni.
Bjuvs kommun har nu i skrivelse daterad 2022-06-22 föreslagit att
kommunstyrelsens ordförande i resp kommun uppdrar åt sin resp
kommundirektör motsv att med stöd av sina ekonomichefer lämna ett förslag till
ekonomisk uppgörelse, så som förbundsordningen föreskriver. Man föreslår att
förslaget ska lämnas till resp kommunstyrelseordförande senast 2022-09-30.
De fyra övriga kommunstyrelseordförandena har i skrivelse daterad 2022-0623, till Bjuvs kommun framfört följande: ”Tidigare i år togs en gemensam
överenskommelse fram för att reglera Bjuvs utträde ur Söderåsens
Miljöförbund. Detta byggde på att vi fyra övriga medlemskommuner godkände
ett avsteg från förbundsordningen och accepterade ett utträde per den 30 juni
2022. Upplupna omställningskostnader enligt Startpoints utredning uppgick till
900 tkr, vilka Bjuvs kommun skulle svara för, liksom kostnaderna för Startpoints
utredning. Vi fick uppfattningen att Bjuvs kommun var överens med oss om
detta upplägg. Några av medlemskommunerna har också fattat beslut utifrån
denna överenskommelse.
Vi övriga medlemskommuner noterar att kommunfullmäktige i Bjuv har bekräftat
utträdet men fattat ett annat beslut än det föreslagna avseende datum för detta,
från 30 juni 2022 till 31 december 2022. Vi nås också av uppgifter att Bjuv
anser att inget betalningsansvar avseende de 900 tkr därmed föreligger. Om
detta stämmer, vill vi vara tydliga med att de 900 tkr avser redan nedlagda
kostnader som självfallet måste regleras av den utträdande kommunen. Vidare
uppstår ytterligare merkostnader för såväl förbundet som kvarvarande
medlemskommuner, för den händelse utträdet istället sker per den 31
december. Detta omfattar administrativa kostnader, juridisk och ekonomisk
kompetens, samt inte minst den varumärkesskada för förbundet som redan
uppstått till följd av den uppkomna situationen.
Vi avser att återkomma med ytterligare preciseringar av detta i augusti.”

Beslutsunderlag
Skrivelse från övriga medlemskommuner till Bjuvs kommun, daterad 2022-0623
Skrivelse från Bjuvs kommun, daterad 2022-06-22
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Kommunfullmäktiges protokoll 2022-05-30, § 83
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-16, § 66
Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11, § 104
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-14, § 66
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-14, § 38
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17, § 16
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund Bjuvs kommuns utträde, signerad av kommunstyrelsens ordförande i resp
kommun
Underlag för beräkning av omställningskostnader - Söderåsens Miljöförbund Slutrapport utredning Bjuvs kommuns utträde 2021-10-30, Startpoint Advisory
AB
Protokoll från kommunstyrelsen i Bjuvs kommun 2020-06-10, § 90
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens Miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun
Kommunchef
Ekonomichef
Administrativ chef
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Dnr KS 282-2022, SBN 1-2022

§ 48 Ansökan medlemskap Energikontoret Sydost
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens
ansökan om medlemskap i Energikontoret Sydost.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Skånes Kommuner har beslutat att ny huvudman ska sökas för
Energikontoret Skåne vilket innebär att verksamheten inte kommer vara en del
av Skånes Kommuner. För att skånska kommuner fortsatt ska ha tillgång till ett
Energikontor har en process startats för att slå samman Energikontoret Skåne
med Energikontoret Sydost.
Årsstämma för Energikontoret Sydost beslutade den 29 april 2022 att låta
samtliga 33 skånska kommuner samt region Skåne söka medlemskap i
Energikontoret Sydost. På stämman beslutades även om en ny
finansieringsmodell som består i en medlemsavgift och en serviceavgift. Genom
medlemskapet blir de nya kommunerna indirekta ägare av Energikontor Sydost
AB. Beslutet betyder även att de två operativa verksamheterna i Energikontor
Sydost och Energikontoret Skåne ska fusioneras och tillsammans bilda ett
starkt energikontor som ska stötta ägarna och alla aktörer och medborgare i
södra Sverige i strävan mot ett hållbart energisystem.
Formellt är sista ansökningsdag är 1 september men kommunerna ombeds att
inkomma med ansökan senast 17:e juni för att underlätta processen. Ett
slutgiltigt samgående planeras vara genomfört 1/1-2023. Avgiften för
medlemskap täcks inom befintlig ram för samhällsbyggnadsnämnden för 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-06-01, § 90, följande beslut: 1)
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ansöka om medlemskap i
Energikontoret Sydost.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-06-01, § 90
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-12
Finansieringsmodell 2023
Välkommen till Energikontor Sydost
Om Energikontor och energirådgivning
Ansökan om medlemskap i Föreningen Energikontor Sydost

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Jan Zielinskis (S), Aase
Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: 1) Kommunstyrelsen ställer sig bakom
samhällsbyggnadsnämndens ansökan om medlemskap i Energikontoret
Sydost.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
arbetsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Energikontor Sydost
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN, SARA)
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Dnr 294-2022

§ 49 Medfinansiering till ny programperiod för Leader
2023 - 2027
Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Svalövs kommun medfinansierar Leaders nya programperiod 2023 2027, med 774 430 kr fördelat över sju år med start år 2023 (110 633 kr
per år).
2. Ärendet hanteras, vad gäller finansiering, inom processen för Budget
2023, plan 2024 - 2025.
3. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna
medfinansieringsintyget.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en utvecklingsmetod inom EU som bygger på lokala samarbeten,
initiativ och förutsättningar. Offentlig, privat och ideell sektor kan med hjälp av
Leader få finansiering till lokala utvecklingsprojekt. För en landsbygdskommun
som Svalöv är Leader en viktig finansieringsmöjlighet för utvecklingsprojekt,
vilket det avslutade projektet Destination Söderåsen och det pågående
Söderåsen 2.0 tydligt visar.
Inför den nya programperioden uppmanade Jordbruksverket Leader-områdena
i Skåne att gå samman till större områden. Den 3 juni 2022 beslutade
Jordbruksverket att prioritera den nya föreningen som består av tidigare
föreningarna Leader Nordvästra Skåne med Öresund och MittSkåne Utveckling
- de tretton kommunerna Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby,
Höör, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Den
nya föreningen ska vara på plats senast 2023-04-01.
Den nya föreningen kommer att ha den tredje största budgeten i Sverige,
53 714 186 kr. Den tilldelade budgeten måste medfinansieras med 33 % i
offentligt stöd varav 75 % av dessa ska bestå av pengar. Med en ny förening
måste de ingående kommunerna skriva under ett nytt medfinansieringsintyg.
Summan för medfinansiering för Svalövs kommun är 774 430 kr fördelat över
sju år, vilket är 110 633 kr per år med början 2023. Programperioden har blivit
försenad då den nya programperioden skulle startat år 2021. Därför kommer
den nya programperioden att pågå fram till 2029. Medfinansieringen för
kommande programperiod går därmed ner med ca 50 000 kr per år, jämfört
med föregående programperiod då medfinansieringen för Svalövs kommun
varit 163 432 kr per år.
Vid sammanträdet lämnades en redogörelse av tf utvecklingschef Helena
Tängdén.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-07-04
Medfinansieringsintyg för Leaderområde Nordvästra Skåne och Mitt Skåne
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Utveckling
Medfinansiering Svalövs kommun
Fördelning av medel till LAG inom Leader 2023 – 2027
Jordbruksverkets beslut om fördelning av medel till LAG inom Leader 20232027
Brev till Svalövs kommun ang ny Leaderperiod, daterat 2022-06-28

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Jan Zielinskis (S), Aase
Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
kommunstyrelsen: 1) Svalövs kommun medfinansierar Leaders nya
programperiod 2023 -2027, med 774 430 kr fördelat över sju år med start år
2023 (110 633 kr per år). 2) Ärendet hanteras, vad gäller finansiering, inom
processen för Budget 2023, plan 2024 - 2025. 3) Kommunstyrelsens
ordförande bemyndigas underteckna medfinansieringsintyget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Leader nordvästra Skåne med Öresund/Leader MittSkåne Utveckling
Jordbruksverket
Kommunchef
Administrativ chef
Ekonomichef
Utvecklingschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

24(29)

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-07-26

Dnr 279-2022

§ 50 Nya bestämmelser vid försäljning/överlåtelse av
e-cigaretter och e-vätskor - Tillsynsansvar
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)
i Svalövs kommun överlåts till Söderåsens miljöförbund fr o m 2022-0901.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för tillsyn av åldersbegränsade varor såsom folköl i
detaljhandel, receptfria läkemedel, tobak och e-cigaretter. I Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga
kommun är Söderåsens miljöförbund ansvariga för tillsynen.
Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter. I lagrådsremissen föreslogs att tobaksfria nikotinprodukter ska
regleras och få en egen lag. Flertalet av bestämmelserna i lagstiftningen är
direkt hämtade från lag om tobak och liknande produkter samt den äldre
tobakslagen. Lagstiftningen syftar till att reglera de tobaksfria produkterna som
säljs helt fritt idag samt att minska bruket och tillgängligheten för minderåriga.
Lagstiftningen ska ta ett samlat grepp över samtliga produkter som innehåller
nikotin.
De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2022.
Det som kommer regleras i lagstiftningen som kommunen ska kontrollera i sin
tillsyn är bland annat att:


Det införs en anmälningsplikt för försäljare av tobaksfria
nikotinprodukter. Endast de som är anmälda för försäljning hos
kommunen får sälja produkterna.



Det införs en åldersgräns för handeln med tobaksfria produkter. Ingen
under 18 år får köpa produkterna. Det ska finnas skyltning om
åldersgränsen och verksamheterna ska kontrollera så att inte lagning
sker.



Det regleras hur en förpackning ska vara utformad med varningstext
och innehållsdeklaration samt uppgift om nikotinmängd.



Egenkontrollprogram ska finnas och vara lämplig för verksamheten.



Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande och uppmana
till bruk.

Som ett steg i förberedelserna inför lagens ikraftträdande behöver nu
kommunerna besluta vart tillsynsansvaret för den nya lagstiftningen ska ligga.
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Söderåsens miljöförbund föreslår att tillsynsansvaret ska ligga på förbundet.
Direktionen föreslår därför att kommunfullmäktige i medlemskommunerna fattar
beslut om att Söderåsens miljöförbund från och med den 1 augusti 2022 får
tillsynsansvar enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter.
Motiveringen är att miljöförbundets handläggare sedan tidigare har kunskap om
kraven i lagstiftningen gällande både den nya och den gamla tobakslagen samt
erfarenheter från de tobakshandlare som finns i kommunerna. I egenskap av
tillsynsmyndighet har Söderåsens miljöförbund redan idag viss förkunskap om
vilka handlare som säljer nikotinprodukterna.
Söderåsens miljöförbunds direktion fattade 2022-06-21, § 33, följande beslut:
Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige
i medlemskommunerna att Söderåsens miljöförbund får tillsynsansvar enligt
den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga
kommun.
Det noteras att ärendet först kan hanteras av kommunfullmäktige i augusti,
varför tillsynsansvaret inte kan överföras förrän den 1 september 2022.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 33
Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD), Anna Berg von Lindes (M), Jan Zielinskis (S), Aase
Jönssons (KD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Tillsynsansvaret enligt lagen om tobaksfria
nikotinprodukter (2022:1257) i Svalövs kommun överlåts till Söderåsens
miljöförbund fr o m 2022-09-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på egna m fl yrkanden, och finner att
arbetsutskottet antar dem.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 300-2022

§ 51 Taxa för offentlig kontroll, genom
efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen,
Söderåsens Miljöförbund
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för offentlig kontroll genom
efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan börjar
gälla den 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 trädde en ny kontrollförordning (EU) 2017/265 i kraft.
Miljöförbundets taxa har sedan dess reviderats 2019 och 2022 för att anpassas
till den nya kontrollförordningen.
Under 2021 har svensk livsmedelslag och svenska förordningar anpassats efter
den nya kontrollförordningen. Ändringarna i svensk lag och förordningar innebär
en ny avgiftsmodell för Sveriges livsmedelskontroll. Bland annat har en ny
avgiftsförordning (2021:176) trätt i kraft den 1 april 2021 och ersatt den tidigare
avgiftsförordningen (2006:1166).
Efterhandsdebitering kommer att ersätta de årliga kontrollavgifterna. Den nya
avgiftsförordningen innehåller övergångsbestämmelser under 2023.
Miljöförbundet presenterar nu ett nytt förslag på taxa för livsmedelskontrollen
där en övergång till efterhandsdebitering införs för samtliga
livsmedelsverksamheter till 2023.
Efterhandsdebiteringen innebär i praktiken att livsmedelsföretagen betalar sin
kontrollavgift efter genomförd kontroll istället för i början av varje kalenderår
som tidigare. Vid efterhandsdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se
kopplingen mellan utförd kontroll och betalningen vilket ökar legitimiteten för
avgiften samt kontrollen upplevs mer likvärdig.
Den nya taxan med efterhandsdebitering möjliggör för miljöförbundet att endast
ta ut avgifter för den kontroll som utförs.
Detta innebär i förlängningen att miljöförbundet inte kommer stå i någon
ekonomisk skuld till företag där man tagit betalt i förhand och inte hunnit med
kontrollen. Även om ingen ekonomisk skuld uppstår så ska kontrollintervallen
följas och verksamheten ska få sina besök.
Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek,
den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning.
Andra förändringar i taxan och kontrollen:


Justerare

Debitering av en grundavgift på en timme per registrerad
livsmedelsanläggning kommer ske som en fast avgift varje kalenderår. I
grundavgiften ingår handläggarnas övergripande arbete med
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registerhållning, planering, uppdatering samt riktad rådgivande
information. Arbete utförs oavsett om vi utför tillsyn eller inte. Det som
ingår i grundavgiften är tillsynsrelaterat arbete. Det är en typ av
efterhandsdebitering då planering och övergripande arbete av
handläggarna sker främst på hösten och debiteringen kommer ske på
nästkommande vår. Om inte livsmedelsverksamheterna betalar för en
grundavgift kommer den kostnaden ligga på skattebetalarna.


Det finns möjlighet för myndigheten att göra inköp under dold identitet.
Syftet är att kunna kontrollera livsmedel och andra produkter som
erbjuds till försäljning, särskilt när det gäller handel genom
distanskommunikation och e-handel. Kontrollen utförs med öppenhet
vilket innebär att företagen i efterhand får information om det dolda
köpet.



I mitten av 2021 införde Sverige lagstiftning på nationell nivå som
möjliggör offentlig kontroll på hela området kontaktmaterial.
Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda att
komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Den svenska
kontrollen är nu under uppbyggnad och förväntas komma igång med
planerad kontroll under 2023. Kontrollen som tidigare utförts av
kontaktmaterial har endast gjorts hos t.ex. restaurang och andra
livsmedelsföretag som använder redskap och förpackningsmaterial. Nu
ska hela kedjan från tillverkare till användare kontrolleras, detta
inkluderar även grossister, importörer och försäljning.

Söderåsens miljöförbunds direktion fattade 2022-06-21, § 34, följande beslut: 1)
Förvaltningens förslag till bestämmelser vid efterdebitering av taxa för kontroll
inom livsmedelslagstiftningen antas. 2) Direktionen för Söderåsens miljöförbund
beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna
Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för offentlig kontroll genom
efterdebitering inom livsmedelslagstiftningen.

Beslutsunderlag
Söderåsens miljöförbunds direktions protokoll 2022-06-21, § 34

Förslag till beslut på sammanträdet
Teddy Nilssons (SD) och Jan Zielinskis (S) förslag till beslut i
kommunfullmäktige: 1) Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för offentlig
kontroll genom efterdebitering, inom livsmedelslagstiftningen, godkänns. Taxan
börjar gälla den 1 januari 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget m fl yrkande, och finner att
arbetsutskottet antar det.
Protokollet ska skickas till:
Söderåsens miljöförbund
Bjuvs kommun
Klippans kommun
Perstorps kommun
Örkelljunga kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 236-2022

§ 52 Återrapportering synpunkten för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022, kvartal 2
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 nämndadministrationen för varje kvartal redovisa inlämnade
synpunkter till ansvarigt politiskt organ.
Under kvartal 2, 2022, inkom tre synpunkter till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Synpunkterna redovisas på sammanträdet.

Beslutsunderlag
Synpunkter inkomna under andra kvartalet 2022
Arbetsutskottets protokoll 2022-05-17, § 36

Justerare

Utdragsbestyrkande
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