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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 – 14.45 
Ajournering: kl. 14.10 – 14.16 
 

Beslutande Angelie Fröjd (M) 
Teddy Nilsson (SD), ordf 
Jan Zielinski (S), vice ordf 
Fredrik Jönsson (C) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD) tjg ers för Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ingrid Ekström (SD) 
Anneli Persson (S) 
Marie Irbladh (C) 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Louise Linde, nämndsekreterare  
Jan Tingecz, tf ekonomichef 
 
Fredrik Rosenkvist, nämndsekreterare/överförmyndarhandläggare  
Linda Huyhn, vikarierande 
nämndsekreterare/överförmyndarhandläggare 
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Utses att justera Fredrik Jönsson (C) 

Justeringens tid 
och plats 

2019-10-30, kl. 12.00 Kommunledningskontoret 
 

Justerade 
paragrafer §§ 78 - 87 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Fredrik Jönsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-10-28 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  

 
 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(15) 
Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Beslutad ärendelista 

§ 79 Ekonomisk uppföljning per den sista september 2019 – 
kommunstyrelsen ...................................................................................... 4 

§ 80 Ekonomisk uppföljning per den sista september 2019 – Svalövs 
kommun ..................................................................................................... 5 

§ 81 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer .......................................... 6 
§ 82 Förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne ....... 8 
§ 83 Revidering av reglemente för styrelse och nämnder ................................ 9 
§ 84 Partistöd 2020 ......................................................................................... 11 
§ 85 Återrapportering synpunkten för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019, 

kvartal 3 ................................................................................................... 12 
§ 86 Information ............................................................................................... 13 
§ 87 Budget 2020, plan 2021-2022 – för beslut om remiss ............................ 14 
 
 
Ärendet "Senior Sport School 2019" utgick från dagordningen.  
 
Ärendet "Budget 2020, plan 2021-2022 – för beslut om remiss" lades till 
dagordningen vid sammanträdetet. 
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Dnr 121-2019 

§ 79 Ekonomisk uppföljning per den sista september 
2019 – kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för kommunstyrelsen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för 
kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för kommunstyrelsen, daterad 2019-10-
22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för 
kommunstyrelsen godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 121-2019 

§ 80 Ekonomisk uppföljning per den sista september 
2019 – Svalövs kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen 
 

1. Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs kommun godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs 
kommun godkänns. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs kommun, daterad 2019-10-
22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Ekonomisk uppföljning per 2019-09-30 för Svalövs 
kommun godkänns. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr KS 89-2019 

§ 81 Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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: Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om 
kriterier för upphandling över beloppsgränsen för enstaka inköp enligt 
vid var tid gällande riktlinje som fastställs av kommunstyrelsen. Vid 
kommunövergripande upphandlingar deltar kommunstyrelsen i beslut 
om upphandlingskriterier. Avrop mot befintliga ramavtal skall betraktas 
som verkställighet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog en ny upphandlings- och inköpspolicy i april 2018 
som var av principiell och strategisk karaktär (KF § 62/2018). I samma månad 
fastställde också kommunstyrelsen riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 
som är av mer specifik karaktär med bland annat tröskelvärden och regelverk 
kring direktupphandling. Dessa riktlinjer uppdateras vid behov men skall dock 
uppdateras minst en gång per mandatperiod. (KS § 85/2018) 
 
I den nu gällande upphandlings- och inköpspolicyn framgår det av punkt 11 att 
”Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling. Vid kommunövergripande upphandlingar hanteras detta av 
kommunstyrelsen”. Om man gör en strikt tolkning av denna punkt innebär det 
att nämnder och styrelser skall ta ställning till även de minsta inköpen som 
blombuketter, dörrstopp, enkla kontorshjälpmedel med mera.  
 
För att tydliggöra nuvarande policy samt för att undvika onödig detaljstyrning 
och kostnader föreslår förvaltningen att punkten 11 i nuvarande upphandlings- 
och inköpspolicy upphävs och får en ny lydelse enligt följande:  
 
Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling över beloppsgränsen för enstaka inköp enligt vid var tid gällande 
riktlinje som fastställs av kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande 
upphandlingar deltar kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. 
Avrop mot befintliga ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-18 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 6  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 85  
Upphandlings- och inköpspolicy 
Riktlinjer till upphandlings- och inköpspolicy 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 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: 
Nämnder och styrelser skall ha möjlighet att delta i beslut om kriterier för 
upphandling över beloppsgränsen för enstaka inköp enligt vid var tid gällande 
riktlinje som fastställs av kommunstyrelsen. Vid kommunövergripande 
upphandlingar deltar kommunstyrelsen i beslut om upphandlingskriterier. Avrop 
mot befintliga ramavtal skall betraktas som verkställighet. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunchef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Utvecklings- och näringslivschef 
Sektorchefer 
Svabo/Svalo 
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Dnr 329-2019 

§ 82 Förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet 
AV Media Skåne 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
 

1. Förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne 
remitteras till bildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet AV Media Skåne har inkommit med en förfrågan om 
medlemskap.  

AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner 
och ytterligare 11 kommuner.  

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom 
utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets 
ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt 
utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och 
kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet 
skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne, inkommen 
2019-10-01 
Förbundsordning, inkommen 2019-10-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV 
Media Skåne remitteras till bildningsnämnden. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, UABS) 
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Dnr 285-2019 

§ 83 Revidering av reglemente för styrelse och 
nämnder   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Förslag om revidering av reglementen samt namnbyte, från bygg- och 
räddningsnämnden till myndighetsnämnden, remitteras till 
bildningsnämnden, bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden. 
Remissyttranden ska inkomma till kommunstyrelsen inför sammanträdet 
den 11 november 

Reservation  

Jan Zielinski (S) och Fredrik Jönsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

För att underlätta det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens säkerhets- 
och beredskapsarbete, föreslås att ansvaret för räddningstjänsten flyttas från 
bygg- och räddningsnämnden till kommunstyrelsen.  

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

Utöver revideringen avseende räddningstjänsten föreslås att bygg- och 
räddningsnämnden övertar följande uppgifter från bildningsnämnden och 
socialnämnden:  

 Spel och lotterier 

 Tillståndsgivning enligt alkohollagen 

 Yttranden om hemvärnsmän 

För att bättre spegla det breda ansvarsområdet och fokus på 
myndighetsutövning, föreslås att bygg- och räddningsnämnden byter namn till 
myndighetsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-22 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat 2019-10-23 
Förslag till revidering av bildningsnämndens reglemente, daterat 2019-10-23   
Förslag till revidering av bygg- och räddningsnämndens reglemente, daterat 
2019-10-22 
Förslag till revidering av socialnämndens reglemente, daterat 2019-10-22   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): 
Förslag om revidering av reglementen samt namnbyte, från bygg- och 
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räddningsnämnden till myndighetsnämnden, remitteras till bildningsnämnden, 
bygg- och räddningsnämnden och socialnämnden. Remissyttranden ska 
inkomma till kommunstyrelsen inför sammanträdet den 11 november 

Jan Zielinsi (S) och Fredrik Jönsson (C): Att återremiss av ärendet även skickas 
till de politiska partierna, samt att svarstiden pareras med kommunstyrelsemöte 
den 2 december 2019. 

Angelie Fröjd (M) och Wioletta Kopanska Larsson (SD): Avslag på Jan 
Zielinskis m.fl. förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med ordförandes förslag till beslut.  

Omröstning begärs. Utskottet godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till Teddy Nilssons m fl förslag till beslut. 

Nej-röst för avslag på Teddy Nilssons m fl förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster och 2 nej-röster, har utskottet beslutat att anta Teddy Nilssons 
m fl förslag till beslut. Se omröstningsbilaga 1. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 

 

Ajournering: kl. 14.10 – 14.16 
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Dnr 243-2019 

§ 84 Partistöd 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Grundstödet fastställs för 2020 till 18 115 kr. 

2. Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala partistödet räknas i enlighet med antagna bestämmelser upp 
med förändringar av prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17, § 193 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-18, § 182 
Reglemente för kommunalt partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Angelie Fröjd (M) 
och Wioletta Kopanska Larson (SD): 1) Grundstödet fastställs för 2020 till 18 
115 kr. 2.) Mandatstödet fastställs för 2020 till 8 940 kr. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, MAN, JNTZ, AAN) 
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Dnr 141-2019 

§ 85 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019, kvartal 3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 3, 2019, inkom inga synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 86 Information  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Stefan Larsson informerar om följande: 

a) Redovisning av arbetslöshet och sysselsättning (Dnr 47-2019) 

b) Information från samråd Budget 2020, plan 2021-2022 för Söderåsens 
miljöförbund (Dnr 40-2019) 

c) Uppföljning av internkontroll 2019 (Dnr 5-2019) 

d) Breddningsuppdrag: utredning avseende uppdraget kring kollektivtrafik 
(Dnr 228-2019) 

e) Jan Tingecz kommer att vara tidsbegränsad VD för AB Svalövsbostäder 
och AB SvalövsLokaler från och med 2019-11-01.  
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Dnr 6-2019 

§ 87 Budget 2020, plan 2021-2022 – för beslut om 
remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

1. Förslaget till Mål och budget 2020 med plan 2021-2022 remitteras till 
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling. Styrelsens svar ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda inför kommunstyrelsens sammanträde den 
11 november 2019. Styrelsen skall särskilt yttra sig om föreslagen 
driftram, investeringsram samt lämna förslag om eventuella förändringar 
avseende mål och visare. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen, som tillika är budgetberedning, remitterar förslag till mål- och 
budget 2020 med plan 2021-2022 enligt bilaga 1 till berörda nämnder. Berörda 
nämnder föreslås yttra sig över föreslagna drift- och investeringsramar samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visare. 

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26, § 165, följande beslut: 1) 
Kommunstyrelsen remitterar förslag till mål- och budget 2020 med plan 2021-
2022 enligt bilaga 1 till berörda nämnder. Nämndernas svar skal vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2019. Av remissvaret skall 
nämnderna särskilt yttra sig om föreslagen driftram, investeringsram samt 
lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål och visare. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-26, § 165 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 129 
Förslagsskrivelse, med bilaga, daterad 2019-08-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD): Förslaget till Mål och budget 2020 med plan 2021-2022 
remitteras till Styrelsen för BT Kemi efterbehandling. Styrelsens svar ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 
november 2019. Styrelsen skall särskilt yttra sig om föreslagen driftram, 
investeringsram samt lämna förslag om eventuella förändringar avseende mål 
och visare. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Styrelsen för BT Kemi efterbehandling 
Kommunförvaltningen (SNLN, JNTZ, MAN, LELE, HAHZ, SAMA, HESN)  
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Omröstningsbilaga 1 - Revidering av reglemente för styrelse och nämnder   

 

 Ledamöter  Ja Nej Avstår Jävig 

1 Angelie Fröjd M 1    

2 Jan Zielinski, vice ordf S  1   
3 Fredrik Jönsson  C  1   

4 Wioletta Kopanska Larsson SD 1    
5 Teddy Nilsson, ordf SD 1    
 SUMMA  3 2 0  

 


