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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 16.55 
Ajournering: kl. 14.25 – 15.05 
Ajournering: kl. 15.15 – 15.21 
 

Beslutande Angelie Fröjd (M) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), vice ordf §§ 1 – 7 
Anneli Persson (S), tjg ers för Jan Zielinski (S) §§ 8 - 10 
Fredrik Jönsson (C) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) §§ 1 – 7 
Ingrid Ekström (SD, tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD) §§ 8 - 
10 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Aase Jönsson (KD) 
Ingrid Ekström (SD) §§ 1 - 7 
Anneli Persson (S) §§ 1 - 7 
Marie Irbladh (C) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Michael Andersson, administrativ chef 
Louise Linde, enhetschef kansli   
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare §§ 3 – 4  
Kristina Prahl, utvecklingsstrateg §§ 8 - 10 
Hanna Åstrand, enhetschef för arbete, integration och välfärd §§ 8 - 10 
Olle Höglund, advokat från Rutgersson & Arvenberg advokatbyrå §§ 1 - 
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Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats 2020-01-30, kl. 12.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 10 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-01-28 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr KS 118-2019 

§ 2 Hyresavtal - Friluftsbad 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Rapporten godkänns.  

2. Kommunchefen uppdras att vid kommunstyrelsen sammanträde i mars, 
lämna förslag gällande framtida hantering av avtalsförhållanden 
avseende bad, camping och simskola. 

Sammanfattning av ärendet 

Advokat Olle Höglund redogjorde för sin rättsliga bedömning av beslut och  
ingångna avtal av Svalövs kommun rörande Röstånga friluftsbad.  

Beslutsunderlag 

Rapport, daterad 2020-01-27 
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30, § 72 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-15, § 69 k)  
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S) 
och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Rapporten godkänns. 2) 
Kommunchefen uppdras att vid kommunstyrelsen sammanträde i mars, lämna 
förslag gällande framtida hantering av avtalsförhållanden avseende bad, 
camping och simskola.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr KS 24-2020 

§ 3 Avtal med Stim (Föreningen svenska tonsättares 
Internationella Musikbyrå) om musikanvändning i 
kommunal verksamhet 2016–2021 

Arbetsutskottets förslag till i kommunstyrelsen 

1. Kommunförvaltningen uppdras att teckna avtal md STIM i enlighet med 
rekommendationer från SKR. 

2. Kommunförvaltningen uppdras också att i årsredovisning göra 
uppbokning per verksamhet av retroaktiva kostnader avseende år 2016 
– 2019.  

3. Kostnader för avtalet belastar också framledes resp verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stim har enats om ett 
normalavtal för musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021. 
Kommuner tecknar egna kommunavtal med Stim utifrån normalavtalet för att få 
rätt att använda musikaliska verk som Stim licensierar inom kommunal skola, 
omsorg och musik på jobbet. Kommunavtal som tecknas med Stim förlängs 
automatiskt förutsatt att ingen part säger upp avtalet. Stim kommer att kontakta 
alla kommuner för tecknande av avtal. Annan musikanvändning som inte 
omfattas av normalavtalet regleras med Stim. 

SKR rekommenderar berörda kommuner att teckna avtal med Stim om 
ersättning enligt bifogat normalavtal och i övrigt tillse att de har en heltäckande 
licens. 

Flertalet kommuner har, efter rekommendation, under förhandlingarna varit 
avtalslösa år 2016 – 2019. Så också Svalövs kommun. 

Tidigare avtal tecknades år 1995 och sades upp av Stim år 2015. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-15 
SKR Cirkulär 2019:62, med bilaga 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 1995-01-10, § 105 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll1982-05-18, 358 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): 1) Kommunförvaltningen uppdras att teckna avtal md 
STIM i enlighet med rekommendationer från SKR. 2) Kommunförvaltningen 
uppdras också att i årsredovisning göra uppbokning per verksamhet av 
retroaktiva kostnader avseende år 2016 – 2019. 3) Kostnader för avtalet 
belastar också framledes resp verksamhet. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, HSDT, MAMG) 
AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler 
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Dnr KS 396-2019 

§ 4 Medborgarlöfte Svalövs kommun 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att underteckna 
medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarlöfte är ett arbete eller en åtgärd som kommunen och/eller 
polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.  

Aktuellt förslag omfattar etablering av trygghetspunkter samt etablering av en 
metod för EST-effektiv samordning för trygghet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöfte Svalövs kommun 2020 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD): 1) Kommunstyrelsens ordförande ges rätten att 
underteckna medborgarlöfte mellan Svalövs kommun och Polisen.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (NSSG, SNLN) 
Polismyndigheten 
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Dnr KS 89-2018 

§ 5 Upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Punkt 11) i nu gällande upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018) 
upphävs. 

2. Punkt 11) i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande 
lydelse: ”Beslut i upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning eller kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt 
tillämpas vad gäller upphandlingar, avrop och förnyade 
konkurrensutsättningar övriga beslutade policys m m och vid varje tid 
gällande beloppsgränser i resp nämnds/styrelsens delegationsordning.” 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen  

1. Föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer till Upphandlings- och 
inköpspolicy antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 

Arbetsutskottets beslut   

1. Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till ny Upphandlings- och 
inköpspolicy samt nya riktlinjer för beslut i kommunfullmäktige resp 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

För att tydliggöra nuvarande policy samt för att undvika onödig detaljstyrning 
och kostnader föreslog förvaltningen i september 2019 att punkten 11) i 
nuvarande upphandlings- och inköpspolicy upphävs och får en ny lydelse. 
Kommunfullmäktige återremitterade dock ärendet genom s k 
minoritetsåterremiss i december 2019, med motiveringen att policyn skulle 
kopplas till gällande delegationsordning.  

En formulering med den innebörden, och vissa ytterligare förtydliganden, 
föreslås nu.  

För att få en överensstämmelse med policyn, bör också riktlinjerna revideras. 
Detta föreslås också i detta skede.  

Kommunförvaltningen föreslås uppdras att ta fram förslag till såväl helt ny policy 
som nya riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2020-01-21 
Förslag till reviderad Upphandlings- och inköpspolicy samt Riktlinjer till 
Upphandlings- och inköpspolicy, daterad 2020-01-21 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16, § 240 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 236 
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-28, § 81 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 62  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 85  
Upphandlings- och inköpspolicy 
Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Jan Zielinskis (S) och Fredrik 
Jönssons (C): För beslut i kommunfullmäktige: 1) Punkt 11) i nu gällande 
upphandlings- och inköpspolicy (KF § 62/2018) upphävs. 2) Punkt 11) 
i upphandlings- och inköpspolicy skall istället få följande lydelse: ”Beslut i 
upphandlingsärenden gällande verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet fattas av resp nämnd/styrelse. I övrigt tillämpas vad gäller 
upphandlingar, avrop och förnyade konkurrensutsättningar övriga beslutade 
policys m m och vid varje tid gällande beloppsgränser i resp nämnds/styrelsens 
delegationsordning.” 

Teddy Nilssons (SD), Angelie Fröjds (M), Jan Zielinskis (S) och Fredrik 
Jönssons (C): För beslut i kommunstyrelsen: 1) Föreliggande förslag till 
reviderade Riktlinjer till Upphandlings- och inköpspolicy antas, under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M), Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson 
(C): För beslut i arbetsutskottet: 1) Förvaltningen uppdras att ta fram förslag till 
ny Upphandlings- och inköpspolicy samt nya riktlinjer för beslut i 
kommunfullmäktige resp kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

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

 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, JEBN, MAN, LELE) 
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Dnr KS 285-2019 

§ 6 Revidering av reglemente för styrelse och 
nämnder - myndighetsnämnd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.   

Deltar ej 

Fredrik Jönsson (C) deltar ej i beslutet av ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26, § 200 att revidera bygg- och 
räddningsnämndens reglemente (numera myndighetsnämnden).  

Revideringen syftade till att underlätta det fortsatta arbetet med att utveckla 
kommunens säkerhets- och beredskapsarbete. Därmed flyttades ansvaret för 
räddningstjänsten från bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.  

Bygg- och räddningsnämnden kommer dock även framgent att ansvara för den 
myndighetsutövning som ligger inom ramen för räddningstjänstens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-21 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2019-10-23 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26, § 200 
Myndighetsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2019-11-26, 
§ 200 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD) och Angelie Fröjds (M): 1) Reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen antas.   

Beslutsgång 

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

 

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

§ 7 Val av företagsrepresentanter till näringslivsråd 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Följande företagsrepresentanter väljs för två år: 

Magnus Öhrström – Motorbanan Ring Knutstorp   
Måns Nordmark – Vidinge Grönt  
Linda Lindhake – Fastighetsbyrån i Svalöv 
Christina Wikner – Storegård / LRF 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

Enligt reglementet har rådet rätt att adjungera företrädare för 
företagsorganisationer. 

Eftersom inga av Näringslivsrådets nuvarande företagarrepresentanter valt att 
säga upp sin plats inför år 2020 föreslår kommunförvaltningen att de fyra 
företagsrepresentanter vars mandattid går ut nu väljs om för en period av två 
år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-16 
Reglemente för Näringslivsrådet 
Inkomna nomineringar till näringslivsråd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anneli Persson (S) och Angelie Fröjd (M) : 1) Följande 
företagsrepresentanter väljs för två år: 

Magnus Öhrström – Motorbanan Ring Knutstorp   
Måns Nordmark – Vidinge Grönt  
Linda Lindhake – Fastighetsbyrån i Svalöv 
Christina Wikner – Storegård / LRF 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt 
detta.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (KABS, EAOD)   
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Dnr 141-2019 

§ 8 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019, kvartal 4 

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 4, 2019, inkom två synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 9 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

2. Förvaltningen uppdras att återkomma vid nästa sammanträde med en 
redogörelse för ungdomsarbetslösheten Svalövs kommun, från och 
med 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Hanna Åstrand, enhetschef för arbete, integration och välfärd informerar 
om: Arbetslöshet och sysselsättning, avseende december 2019 (Dnr KS 
47-2019) 

b) Stefan Larsson, kommunchef informerar om: 1) Arbetsförmedlingens 
aktuella läge i nordvästra Skåne. 2) Familjen Helsingborgs styrelse har 
beslutat att formulera en gemensam skrivelse angående 
arbetsförmedlingens aktuella läge.  

c) Michael Andersson, administrativ chef informerar om: 1) 
Upphandlingsplan och serviceavgifter för 2020. 2) Upphandlingsplan 
2020 - 2021 Lunds m fl kommuner. 

d) Kristina Prahl, utvecklingsstrateg informerar om: Upphandlingar inom 
Destination Söderåsen-projektet samt lägesrapport i projektet. 

e) Teddy Nilsson (SD), arbetsutskottets ordförande, Stefan Larsson, 
kommunchef och Louise Linde, enhetschef kansli informerar om: 1) 
Kommunalråden har av kommunstyrelsens ordförande medgetts delta 
vid den regionala välfärdskonferensen i Lund, 6-7 februari. 2) Det 
kommer finnas möjlighet att ta del av SKR:s webbinarier om hot och hat 
mot förtroendevalda. En länk kommer att mailas ut till samtliga 
förtroendevalda.   

 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 


