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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 9.00 – 11.30 

Beslutande Angelie Fröjd (M), ordf 
Teddy Nilsson (SD), vice ordf 
Jan Zielinski (S) 
Fredrik Jönsson (C) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) §§ 120 -
125 
Aase Jönsson (KD), tjg ers för Wioletta Kopanska Larsson (SD §§ 126 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Aase Jönsson (KD) §§ 120 - 125 
Anneli Persson (S) 
Sara Billquist Selberg (L) 
 

Övriga deltagare Stefan Larsson, kommunchef 
Jan Bengtsson, ekonomichef §§ 120 - 122 
Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef 
Daniel Henriksson, kommunikationschef §§ 123 a) - 124 
Louise Linde, nämndsekreterare 
 
Hanna Åstrand, arbetsförmedlingen § 123 a) 
Emma Kvist, arbetsförmedlingen § 123 a) 
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Utses att justera Teddy Nilsson (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2018-12-20, kl. 12.00, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 120 - 126 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Angelie Fröjd (M)  

Justerare  
 

 Teddy Nilsson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-12-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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§ 120 Beslutad ärendelista 

§ 121 Lunds kommuns Upphandlingar under 2019 ............................................ 4 
§ 122 Uppföljning av internkontroll 2018 ............................................................. 5 
§ 123 Information ................................................................................................. 7 
§ 124 Kommunikationsplanering ......................................................................... 8 
§ 125 Utredningsuppdrag -  matdistribution ...................................................... 10 
§ 126 Ersättningsnivåer för 2019 ...................................................................... 12 
 

Ärendet "Yttrande - Granskning, utbetalning av ersättning till förtroendevalda" 
utgick från dagordningen vid sammanträdet.  



 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 
Sammanträdesdatum 

2018-12-18 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 301-2018 

§ 121 Lunds kommuns Upphandlingar under 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har ett samverkansavtal avseende samordnad upphandling 
av varor och tjänster med Lunds kommun. I samarbetet ingår 13 parter totalt: 

Under 2019 planeras samordnade upphandlingar ske inom de områden som 
framgår av bilaga 1. Det finns nu möjlighet att lyfta fram särskilda önskemål 
kring handläggningen av dessa områden. 

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-12-05 
Bilaga 1, daterad 2018-12-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN, ANO) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 106-2018 

§ 122 Uppföljning av internkontroll 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Informationen noteras. 

2. God internkontroll bedöms ha uppnåtts i Svalövs kommun under 2018.  

3. Förvaltningen uppdras att se över policyn för internkontroll senast den 
30 juni 2019  

Deltar ej  

Teddy Nilsson (SD) och Wioletta Kopanska Larsson (SD) deltar ej i beslutet av 
punkt 2.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog 2018-05-14 § 113, förslag till intern kontrollplan 2018. 

Kommunstyrelsen valde i samband med det beslutet ut 30 kontrollmoment där 
risken bedömdes hög. Urvalet gjordes ur en lista där risken bedömts utifrån 
sannolikhet och konsekvens.  

Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.  

Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, 
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.   

Förvaltningen bedömer att vi har en god intern kontroll i organisationen där vi 
jobbar strukturerat utifrån beslutad modell.  

Svalövs kommunfullmäktige har endast beslutat om en mindre revidering sedan 
policyn för intern kontroll antogs 2012. Därför föreslår förvaltningen att policyn 
ses över.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse inklusive bilagor, daterad 2018-12-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (SD), Jan Zielinskis 
(S) och Wioletta Kopanska Larssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen:  1. 
Informationen noteras.  

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (SD) och Jan Zielinskis (S): Förslag till 
kommunstyrelsen: 2. God internkontroll bedöms ha uppnåtts i Svalövs kommun 
under 2018.  

Angelie Fröjds (M), Teddy Nilssons (SD), Fredrik Jönssons (SD), Jan Zielinskis 
(S) och Wioletta Kopanska Larssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen:  3. 
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Förvaltningen uppdras att se över policyn för internkontroll senast den 30 juni 
2019 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (JBN) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr - 

§ 123 Information  

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras.  

2. Angelie Fröjd, Fredrik Jönsson, Torbjörn Ekelund, Aase Jönsson, Teddy 
Nilsson och Jan Zielinski bemyndigas delta vid Välfärdskonferensen 
2019.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Hanna Åstrand och Emma Kvist från arbetsförmedlingen informerar om: 
Arbetslöshet och sysselsättning för oktober 2018. (Dnr 50-2018).  

b) Katarina Borgstrand, utvecklings- och näringslivschef, informerar om: 
Nulägesrapport avseende uppdraget att utveckla av Röstånga 
turistinformation. (Dnr 30-2017) 

c) Välfärdskonferensen 2019 arrangeras av Kommunförbundet Skåne 
mellan den 2019-02-07 - 2019-02-08.  
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Dnr 255-2018 

§ 124 Kommunikationsplanering  

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Nämnderna uppdras att i samband med beslut av stora händelser, som 
ombyggnationer, nybyggnationer, laga kraftvinnande av viktiga beslut 
och dokument, kommunicera händelsen internt och externt.  

2. Nämnderna uppdras att ta fram en årsplanering för händelser som är 
viktiga för Svalövs kommun ur ett varumärkesbyggande perspektiv. 
Årsplaneringen ska årligen återrapporteras till kommunstyrelsen i 
november för nästkommande år. 

3. Årshjulsrapporteringen för 2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med god kommunikationsplanering är att informera om kommunens olika 
verksamheter både internt och externt. Internt för kommunens invånare, 
medarbetare och näringsidkare. Externt för att till exempel öka inflyttning till 
kommunen samt öka turismen. Detta är delar som ingår i kommunens 
marknadsföringsstrategi som gäller för 2016-2018. En uppdatering av 
marknadsföringsstrategin planeras så snart visionsarbetet är genomfört. I 
avvaktan på detta arbetar kommunförvaltningen efter nuvarande 
marknadsföringsstrategi. 

För att förstärka Svalövs kommuns varumärke föreslår förvaltningen att 
kommunen ska arbeta med en god kommunikationsplanering för att på ett 
strukturerat sätt kommunicera vad som händer i kommunen, både gällande 
årligen återkommande händelser och i samband med viktiga beslut, invigningar, 
lagakraftvinnande av viktiga beslut och dokument med m.m. 

Därför föreslås kommunstyrelsen att uppdra åt nämnderna att sammanställa de 
årligen återkommande händelser som är viktiga att kommuniceras internt och 
externt och återrapportera dessa till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, 2018-12-10 
Arbetsutskottets protokoll 2018-09-24, § 112 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C) och Teddy Nilssons (SD):Förslag till 
kommunstyrelsen: 1. Nämnderna uppdras att i samband med beslut av stora 
händelser, som ombyggnationer, nybyggnationer, laga kraftvinnande av viktiga 
beslut och dokument, kommunicera händelsen internt och externt. 2. 
Nämnderna uppdras att ta fram en årsplanering för händelser som är viktiga för 
Svalövs kommun ur ett varumärkesbyggande perspektiv. Årsplaneringen ska 
årligen återrapporteras till kommunstyrelsen i november för nästkommande år. 
3. Årshjulsrapporteringen för 2019 sker till kommunstyrelsen i mars 2019. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDB, HSDT, SNLN, KABD, DLHN) 
Kommunstyrelsen  
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Dnr 296-2018 

§ 125 Utredningsuppdrag -  matdistribution 

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och 
konsekvenserna av att införa en ny metod för matdistribution till brukare 
inom hemvården. Metoden som skall utredas är distribution av kyld mat, 
så kallad ”Cook and Chill”.  

2. Utredningen skall omfatta en pilotstudie med skarp leverans av kyld mat 
inom ett mindre område i syfte att verifiera resultatet av en ny metod för 
matdistribution för hemvården. Utredningen samt resultatet av 
pilotstudien skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband 
med september månads sammanträde 2019.      

3. 100 000 kronor ur 2019 års anslag för oförutsedda utgifter anslås för att 
finansiera utredningen samt förhyrning av nödvändig utrustning för att 
genomföra en pilotstudie. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Förvaltningen har därför fått i uppdrag att föreslå hur ett utredningsdirektiv 
skulle kunna utformas för att belysa möjligheterna att införa en matdistribution 
baserat på kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-17 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12, § 218 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjds (M), Fredrik Jönssons (C), Jan Zielinskis (S), Teddy Nilssons 
(SD) och Wioletta Kopanska Larssons (SD): Förslag till kommunstyrelsen: 1. 
Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna och konsekvenserna av att 
införa en ny metod för matdistribution till brukare inom hemvården. Metoden 
som skall utredas är distribution av kyld mat, så kallad ”Cook and Chill”. 2. 
Utredningen skall omfatta en pilotstudie med skarp leverans av kyld mat inom 
ett mindre område i syfte att verifiera resultatet av en ny metod för 
matdistribution för hemvården. Utredningen samt resultatet av pilotstudien skall 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med september månads 
sammanträde 2019. 3. 100 000 kronor ur 2019 års anslag för oförutsedda 
utgifter anslås för att finansiera utredningen samt förhyrning av nödvändig 
utrustning för att genomföra en pilotstudie. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 358-2017 

§ 126 Ersättningsnivåer för 2019 

Arbetsutskottets beslut  
 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Av bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, § 3, 
framgår att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

Beslutsunderlag 

Ersättningar 2019 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevald  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Angelie Fröjd (M): Informationen noteras.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MAN, CEN) 
 


