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Jan Zielinski (S), vice ordf 
Fredrik Jönsson (C) 
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Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef 
Ida Thrane, kostchef, §§ 62 – 65 
Niklas Schörling, beredskaps- och säkerhetssamordnare, §§ 69 - 70 
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Utses att justera Angelie Fröjd (M) 

Justeringens tid 
och plats 2019-09-02, kl 13.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 62 - 70 

Sekreterare   

 Michael Andersson  

Ordförande  
 

 Teddy Nilsson (SD)  

Justerare  
 

 Angelie Fröjd (M)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-09-02 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Michael Andersson  
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Dnr - 

§ 63 Information 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Arbetslöshet och sysselsättning 2019 

b) Förvaltningen informerar – Delårsbokslut per 2019-08-31 

Beslutsunderlag 

Handlingar enligt ovan 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(13) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-02 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 280-2019 

§ 64 Årsredovisning med granskningsrapport 2018 – 
Kommunalförbundet Medelpunkten  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
 

1. Kommunalförbundet Medelpunktens årsredovisning för 2018 noteras.  

2. Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger årsredovisning från Kommunalförbundet Medelpunkten 2018.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning med granskningsrapport 2018 – Kommunalförbundet 
Medelpunkten 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunalförbundet Medelpunkten  
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Dnr 296-2018 

§ 65 Utredning matdistribution (Cook and Chill) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i 
kommunstyrelsen.  

1. Förvaltningens utredningsrapport, daterad 2019-08-28, godkänns.  

2. Distribution av kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”, införs till 
hemvårdens brukare i enlighet med utredningsrapport, daterad 2019- 
08-28.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav, 2019-04-14, § 11, förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna och konsekvenserna av att införa en ny metod för matdistribution 
för hemvården. Metoden har utretts med hjälp av ett pilotprojekt gällande 
distribution av kylda måltider, så kallad ”Cook and Chill”. 

Matdistribution inom hemvården har haft betydande utmaningar att leverera 
varm mat till hemvårdens brukare på ett rationellt och effektivt sätt under en 
längre tid. 

Förvaltningens utredning visar på att en överlåtelse av matdistribution samt en 
övergång till kyld mat enligt ”Cook and Chill” till samhällsbyggnadsnämnden ger 
en effektivare matdistribution, samtidigt som måluppfyllelse nås gällande 
lagkrav för egenkontroll.  

Pilotprojektet har varit lyckat och visat en väl fungerande matdistribution, nöjda 
matgäster och en ökad valfrihet kring måltiden.  

Projektgruppen föreslår att distribution av kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”, 
införs till hemvårdens brukare enligt utredningsrapport, daterad 2019-08-28.  

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av kostchef Ida Thrane. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens utredningsrapport, Sammanfattning av uppdrag matdistribution 
”Cook and Chill”, daterad 2019-08-28 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-14, § 11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Angelie Fröjds 
(M) och Wioletta Kopanska Larssons (SD) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 
1) Förvaltningens utredningsrapport, daterad 2019-08-28, godkänns. 2) 
Distribution av kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”, införs till hemvårdens 
brukare i enlighet med utredningsrapport, daterad 2019- 08-28. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
Kommunchef  
Ekonomichef  
HR-chef  
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Dnr 249-2019 

§ 66 Svalövsambassadör 2019 

Arbetsutskottets beslut 

1. Ola Stigmar utses till årets ambassadör. 

2. Utmärkelsen delas ut i samband med Svalövsmässan den 28 
september 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen arbetsutskott fattade 2017-05-02, § 55, beslut om riktlinjer för 
att utse ambassadörer i Svalövs kommun. I riktlinjerna fastställdes att en 
ambassadör utses årligen och att utmärkelsen delas ut i samband med 
Svalövsmässan eller på kommunfullmäktigemöte de år som inte 
Svalövsmässan arrangeras.   

Under 2019 har Svalövs kommun annonserat om att kommunen önskar 
nomineringar till årets ambassadör. Nomineringen har varit öppen fram till 31 
maj. Totalt har åtta nomineringar inkommit.  

Av de åtta inkomna nomineringarna föreslås Ola Stigmar till årets ambassadör 
för Svalövs kommun.  

Våren 2019 sprang Ola Stigmar från station Röstånga, räddningstjänsten, det 
21 km långa Göteborgsvarvet i larmställ och komplett rökdykarutrustning till 
förmån för Childhood.  

Ola startade en insamling med målet att samla in 100 000 kronor till Childhoods 
arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Han lovade att 
springa i full utrustning om han lyckades. Insamlingen hade flera delmål som la 
till delar av utrusningen. När insamlingen avslutades stannade den på hela 127 
882 kr! Olas goda gärning för Childhood gör honom till en god ambassadör för 
Svalövs kommun och en förebild för andra som vill göra en insats.  

Olas insats under Göteborgsvarvet har också fått uppmärksamhet i både 
regional och lokal media. I samband med Olas exponering i media så har även 
Svalövs kommun, Röstånga och räddningstjänstens arbete i kommunen 
uppmärksammats. Här har han verkligen varit en bra ambassadör för Svalövs 
kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-07-29, § 58 
Nomineringar till Svalövsambassadör 2019  
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2017-05-02, § 55 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Angelie Fröjd (M) och Fredrik Jönsson (C): 1) Ola Stigmar 
utses till årets ambassadör. 2) Utmärkelsen delas ut i samband med 
Svalövsmässan den 28 september 2019. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 355-2016 

§ 67 Reglemente för Näringslivsrådet 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Reviderat reglemente för Näringslivsrådet, daterat 2019-08-14, antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastslog reglementet för Näringslivsrådet 2017-01-30, § 5, 
samt reviderade reglementet 2018-04-23 § 58 och 2019-02-25, § 25. 

Föreslagen revidering innebär att rådets presidium väljs ur kretsen för 
kommunstyrelsens presidium, samt ett förtydligande av att valen till dessa 
uppdrag förrättas av kommunstyrelsen.   

Beslutsunderlag 

Förslag på reglemente för Näringslivsrådet, daterat 2019-08-14 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 58 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-25 § 25. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD, LELE) 
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Dnr 284-2019 

§ 68 Representation av förtroendevalda och 
tjänstemän på Svalövsmässan 

Arbetsutskottets beslut 
 

1. Kommunens förtroendevalda och tjänstemän representerar Svalövs 
kommun på Svalövsmässan framgent. Resp nämnd/styrelse 
representeras av dess presidium. 

2. Politiska partier äger inte heller framöver rätt att hyra monter vid 
Svalövsmässan. 

Sammanfattning av ärendet 

I Svalövs kommun finns en lång tradition av att genomföra en företagsmässa 
vartannat år.  

Inför mässan 2017 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunens 
förtroendevalda och tjänstepersoner representerar Svalövs kommun på 
Svalövsmässan. Detta beslut togs med anledning av att ett politiskt parti önskat 
boka monter. Svalövs kommun har en stor monter på mässan och där 
informerar om kommunens verksamheter, planer och arbete. Då mässan 
arrangeras av Svalövs kommun beslutades att kommunens förtroendevalda bör 
finnas på plats och tillsammans med tjänstemän representera Svalövs kommun 
och informera mässans besökare om kommunens verksamhet.  

Då det går att tolka beslutet som togs inför Svalövsmässan 2017 som ett beslut 
som endast gällde den mässan föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott tar ett 
generellt beslut som gäller framöver.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2019-08-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Teddy Nilsson (SD), Anglie Fröjd (M), Fredrik Jönsson (C), Wioletta Kopanska 
Larsson (SD) och Jan Zielinski (S): 1) Kommunens förtroendevalda och 
tjänstemän representerar Svalövs kommun på Svalövsmässan framgent. Resp 
nämnd/styrelse representeras av dess presidium. 2) Politiska partier äger inte 
heller framöver rätt att hyra monter vid Svalövsmässan. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SNLN, KABD) 
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Dnr 141-2019 

§ 69 Återrapportering synpunkten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019 

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, 2019, inkom sex synpunkter till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Synpunkter redovisas på sammanträdet.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(13) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-02 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 717-2013 

§ 70 Säkerhetsklassning av funktion 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Som komplement till kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, 
omfattas uppdraget som kommunstyrelsens ordförande också av 
säkerhetsklass 3.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av att kommunstyrelsen kan komma att underställas hemlig 
information i beredning och beslut av framförallt vissa dokument, föreslås 
funktionen kommunstyrelsens ordförande omfattas av säkerhetsklass 3. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av beredskaps- och 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-16, § 155 
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M) förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Som komplement till 
kommunstyrelsens beslut 2014-08-11, § 118, omfattas uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande också av säkerhetsklass 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Angelie Fröjds yrkande, och finner att 
arbetsutskottet antar det. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande  
Kommunchef 
Administrativ chef 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare 
 
 


