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Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag28 januari 2019 kl 13:30-17:00 

 ajourneras kl 14:50-15:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Per Mattsson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-01-30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-32 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Per Mattsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-01-28 

Anslaget sätts upp 2019-01-31 Anslaget till och med 2019-02-25 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Svedala kommun 
 

Underskrift 

  

 Therése Winqvist   
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) 
Hans Järvestam (M) 
Tobias Ström (SD) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Valentin Jovanovic (S) 
Daniel Forsberg (MP) 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner och gäst) 

Elisabeth Larsson, kommundirektör 
Kristina Larsen, kanslisekreterare 
Teresa Fridell, kanslichef 
Luisa Hansson, ekonomichef 
Johan Lundgren, utbildningschef 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef 
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare  §§ 2-4 
Micael Holm, lokalstrateg    § 9 
Robert Aradszky, upphandlingsstrateg     § 10 
Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid    §§ 10-32 
 
Ulrika Riseby, konsult Great Consultation AB      §§ 2-4 
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M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristidemokraterna  
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§ 1  

Förändring av dagordning 

Dnr 37160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ett nytt ärende läggs till dagordningen: Information om 
kommunstyrelsens uppdrag och ansvar, och ärendet läggs först på 
dagordningen.  

 

Ordförande föreslår att ärendeordningen anpassas efter inbjudna 
föredraganden.  

Följande justering gjordes: ärende 7-9 behandlades som ärende 5-7 i övrigt 
följdes ärendeordningen.  
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§ 2  

Information om kommunstyrelsens uppdrag och 
ansvar 

Dnr 2019-000051  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande informerar kanslichef Teresa 
Fridell kommunstyrelsens om kommunens organisation och uppbyggnad, 
kommunstyrelsens uppdrag och ansvar, delegation och partistöd, och vad som 
är speciellt för kommunstyrelsen i Svedala kommun.  
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§ 3  

Yttrande över granskning av kommunens 
näringslivsarbete 

Dnr 2018-000320  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända närings- och turismutvecklarens 
yttrande om granskningen som kommunstyrelsens eget till revisionen.   

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har av Svedala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens näringslivsarbete.  

Ett av de politiska målen är att kommunen ska upplevas som en attraktiv plats 
att etablera och driva företag i. I budget 2018 lyfts behovet av att arbeta mer 
målinriktat med att utveckla näringslivsklimatet i kommunen. För att lägga 
grunden för en gemensam riktning för kommunens näringslivsarbete lyfts även 
behovet av att ta fram ett politiskt näringslivsprogram i samråd med företagare. 

Revisorerna har under de senaste åren bevakat dessa frågeställningar och ville 
under 2018 genomföra en granskning av kommunstyrelsens styrning och 
uppföljning av näringslivsarbetet bedrivs på ett ändamålsenligt vis.  

Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudier, Studier av offentlig 
statistik (Svenskt Näringslivs index och SKL:s ”Insikt”), Intervjuer med 
kommunstyrelsens presidium, närings- och turismutvecklare, kommundirektör 
och representanter för lokala företagarföreningar.  

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att utföra ett 
antal åtgärder. 

Intervjuade personer har fått möjlighet att kontrollera fakta i rapporten. Dock 
finns fortfarande sakfel i rapporten i bland annat beskrivningen av mätningarna. 
Dessa har betydelse för analysen och slutsatserna.  

Följande gäller:  

I Svedala kommun finns 1700 företag. Svenskt Näringslivs undersökningen är 
en attitydundersökning och av 200 enkäter har 92 företagare svarat. Av dessa 
har 29 % inte haft någon kontakt med kommunen det senast året.  

I SKL mätning ”Insikt” fick 200 företagare en enkät och 116 företagare svarade, 
55% svarsfrekvens. Det är endast företag som varit i kontakt med kommunen 
som deltar i denna undersökningen och det är endast myndighetsutövningen 
som mäts, det vill säga hur företagarna upplever servicen och 
ärendehanteringen.  

Ett av de politiska målen i Svedala kommun är att det ska vara enkelt att starta, 
driva och utveckla företag här. De senaste åren har kommunen arbetat 
målinriktat med en rad satsningar och åtgärder, som presenteras nedan, för att 
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kommunen ska upplevas så. Detta är också pågående åtgärder som efterlyses i 
granskningen. Eftersom näringslivsfrågor berör många delar av kommunen så 
involveras nu också fler tjänstemän i ärendena och mötena med företagen. Det 
interna samarbetet är mer verksamhetsöverskridande i större grad än innan.  

• Företagslots 

• Företagsbesök  

• Näringslivsträffar 

• Näringslivsråd 

• Destinationsutvecklingsprojekt ”Destination Svedala” 

• ”Insikt”  

• Etableringsstrategi  

• ”Förenkla helt enkelt” 

• Kompetensutveckling för företagare i samarbete med NFC syd och 
Tourism in Skåne  

• Företagsrådgivningar i samarbete med NFC syd 

Det har också påbörjats ett arbete med målbild och strategier för 
näringslivsarbetet. Detta görs i dialog med representanter från näringslivet i 
kommunen. Näringslivsrådet kommer att vara en remissinstans.   

Handlingar i ärendet 
Yttrande av närings- och turismutvecklare, daterad 2019-01-23 

KPMG Granskning av kommunens näringslivsarbete   

Beslut skickas till 
Svedala kommuns revisorer 

KPMG   
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§ 4  

Information om utbildningsinsatser och arbetet 
med näringslivsutveckling 

Dnr 2019-000023  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Konsult Ulrika Riseby informerar om den kunskapshöjande insatsen i 
näringslivskunskap som genomförs i kommunen under våren 2019 för dem som 
möter företag i sitt arbete. 

Svedala kommun startar i början av 2019 en utbildning med syfte att förbättra 
kommunens företagskontakter och göra det enklare för kommunens  
företagare.  

Utbildningen består av olika delar som bidrar till att stärka rollen som främjande 
aktör för näringslivet i Svedala kommun. 1) Myndighetsutövning och service, 2) 
Kommunikation samt 3) Näringslivskunskap och tillväxt.  

Kommunstyrelsens ordförande har 2019-01-15 bjudit in kommunstyrelsen till ett 
möte 28 januari kl 18:30-20:00 om hur vi tillsammans skapar det bästa 
företagsklimatet.  

Föredragande Ulrika Riseby, konsult hos Great Consultning AB.  

Handlingar i ärendet 
Inbjudan till utbildning i näringslivskunskap 5, 6 februari 2019 

Inbjudan till möte om företagsklimat 28 januari 2019 
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§ 5  

Behov av om- och utbyggnad av Baraskolan 

Dnr 2018-000188  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framlagt förslag rörande om- och utbyggnad av Baraskolan, samt 

att uppdra åt Utbildningsnämnden att beakta om- och utbyggnationen i budget 
2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden meddelar att de beslutat godkänna kostnads-
/hyreskalkylen och översända kostnads-/hyreskalkylen till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2018, § 173 att om- och utbyggnad av 
Baraskolan F-3 genomförs utifrån den behovsutredning, daterad 2018-05-23, 
samt att teckna avsiktsförklaring med SVEDAB, vilket inkluderar framtagande 
av förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal, som därefter 
kommer till beslut i utbildningsnämnd och kommunstyrelse. 

Kostnads-/hyreskalkyl från SVEDAB finnes.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2018-12-13 § 131 

Tjänsteskrivelse från Utbildning Information om hyreskalkyl för tillbyggnad 

Information om hyreskalkyl för tillbyggnad av Baraskolan (proj 5018), Svedab 
daterade 2018-12-13 

Hyreskalkyl Baraskolans tillbyggnad - 181213 

Avsiktsförklaring  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 

Svedab, fastighetschef Staffan Sundström 

Lokalstrateg Micael Holm    
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§ 6  

Utveckling av området vid gamla IP - delning av 
planområde 

Dnr 2018-000086  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att dela planområdet för gamla IP så att området för Bovieran blir en egen 
detaljplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att pröva markens lämplighet för bebyggelse för bostads- 
och vårdändamål. Längs Ystadbanan och Riksväg 108 föreslås skyddsåtgärder 
inom allmän platsmark mot farligt gods och trafikbuller.     

Planförfarande kommer att utföras med planprocess – standardförfarande. 

Planprocessen förväntas ta cirka 12 månader, med ett samrådsskede, 
granskningsskede och ett antagandeskede i kommunfullmäktige.     

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2018-12-
03 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.   

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2018-12-03 § 58 

Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Karin Gullberg, daterad 2018-11-27  

Skisser, Gamla IP 2018-11-26. Redovisning av hur Bovieran ingår som en del 
av gestaltningen av hela området.  

Beslut skickas till 
Exploateringssamordnare 

tf chef strategisk planeringsenhet    
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§ 7  

Avsiktsförklaring om utbyggnad av Nils 
Fredriksson Utbildning (NFU) 

Dnr 2018-000361  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna avsiktsförklaring om utbyggnad av Nils Fredriksson Utbildning (NFU),  

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta detaljplan för berört 
uppdrag, samt 

att kostnaden för detaljplanearbetet ska bekostas av Svedab för senare 
reglering i hyresavtal.   

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag att kommunstyrelsen tecknar 
avsiktsförklaring med SVEDAB, vilket inkluderar framtagandet av förslag på 
kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal. Utbildningsnämnden noterar att 
det finns ett pågående ärende om förslag till ny detaljplan för Nils Fredriksson 
Utbildning (NFU-området).  

Utbildningsnämndens ordförande tog i juni 2018 upp frågan om behovet av att 
se över och planera för fler gymnasieplatser på Nils Fredriksson Utbildning och 
initierade därefter ett ärende om utredning om framtida gymnasiekapacitet vid 
NFU. Utredning har genomförts.  

Den demografiska utvecklingen i Skåne innebär att antalet gymnasieelever ökar 
med 10 000 mellan 2015 och 2024, varav 6 000 i sydvästra Skåne. För att möta 
den ökningen samt ta emot elever efter förstahandsval behöver fler 
gymnasieplatser tillskapas i regionen. 

Antalet studerande på gymnasiet bosatta med Svedala som hemmakommun 
ökar under samma period från cirka 700 till 1 000 elever. 

För att kunna ta emot fler elever behöver kapaciteten öka till 300 elever på 
ungdomsgymnasiet, fördelat på 17 klasser med möjlighet att ta emot fler elever 
per klass än idag.  

Ärendet redogörs i tjänsteskrivelse om utredningen och presentation.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2018-12-13 § 132 

Presentation av redovisning om kapacitet och kvalitet vid NFU 

Tjänsteskrivelse om utredning av framtida gymnasiekapacitet på NFU, daterad 
2018-12-13 

Förslag till avsiktsförklaring om utbyggnad av Nils Fredriksson Utbildning (NFU)  
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Beslut skickas till 
Exploateringssamordnare 

tf chef strategisk planeringsenhet 

Svedab, fastighetschef Staffan Sundström 

Utbildningsnämnden   



 

 

15(47) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8  

Information om uthyrning och utveckling av 
Folkets hus 

Dnr 2019-000031  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Områdeschef kultur- och fritid Tomas Djurfeldt informerar om nulägesbilden 
kring utvecklingen av Folkets hus. Områdeschefen informerar om hyran, 
hyresgästerna, uthyrningsfrekvens samt vilka renoveringsbehov som finns och 
vilka renoveringsåtgärder som är planerade.  

Föredragande är områdeschef kultur- och fritid Tomas Djurfeldt.  
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§ 9  

Information om arbets-/kontorsplatser och 
mötesrum i kommunförvaltningen 

Dnr 2017-000306  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Lokalstrateg Micael Holm informerar om nulägesbild av arbetsplatser och 
mötesrum i kommunförvaltningen.  

Kommunstyrelsen fattade en rad beslut rörande arbetsplatser och mötesrum 
samt Småskolan för utredning och åtgärder i oktober 2017 efter inspel från 
teknisk nämnd.  

Föredragande är lokalstrateg Micael Holm.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-10-02 § 195 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-09-12 § 123 

Tjänsteskrivelse av lokalstrateg Micael Holm, daterad 2017-09-04 

Lokalförsörjningsplanen med bilaga 1, sid 30 punkt 26-27 (dnr Ks  
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§ 10  

Information om nya rutiner för direktupphandling 

Dnr 2019-000020  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun kommer att erbjuda företagarna i kommunen att teckna 
direktupphandlingsavtal / rabattavtal. I samband med det kommer även avtalen 
att publiceras på Svedala kommuns webbplats  
www.svedala.se/direktupphandling  

Avtalen ska gälla under en period av 4 år.  

Krav för att få teckna avtal med kommunen är att Svedala kommun inte redan 
har ramavtal inom området. Det innebär att det är upphandlingsstrategen som 
tecknar avtalen med leverantören. 

Föredragande är upphandlingsstrateg Robert Aradszky som informerar om nya 
rutiner för direktupphandling.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om direktupphandlingsavtal, daterad 2019-01-17 
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§ 11  

Remissyttrande Trafikförsörjningsprogram för 
Skåne 2020-2030 

Dnr 2018-000311  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att översända förvaltningens yttrande som kommunstyrelsens eget till 
MalmöLundregionen (MLR) för vidare bearbetning till MLRs gemensamma 
yttrande till Region Skåne.  

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne översänder förslag till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-
2030 för yttrande.  

Trafikförsörjningsprogrammet är ett strategiskt dokument som på ett 
övergripande sätt ska beskriva det samlade behovet av all kollektivtrafik i 
Skåne. Regionfullmäktige har beslutat (2016-11-29, § 252) att varje kommande 
trafikförsörjningsprogram ska fastställas så snart det bedöms lämpligt efter 
genomfört allmänt val till regionfullmäktige vart fjärde år. Efter remissperioden 
kommer planen att justeras för att efter sommaren 2019 beslutas i 
Regionfullmäktige.   

Kommundirektörsgruppen har beslutat att MalmöLundregionen (MLR) ska 
skicka ett gemensamt yttrande till Region Skåne som ska bygga på vissa 
återkommande gemensamma frågor utifrån kommunernas yttranden.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen, daterad 2019-01-23  

Missiv om remissyttrande av Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2030 

Remissversion Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 med bilagorna 
3-10   

Beslut skickas till 
Kommundirektör  

MLR   
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§ 12  

Remissyttrande över granskning av detaljplan för 
del av Stanstorp 1:6 med flera- Södra Stanstad, 
Staffanstorp kommun 

Dnr 2018-000355  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att yttra sig.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med projektet är att möjliggöra uppförandet av cirka 300 bostäder 
uppdelat på tre kvarter med möjlighet till verksamhetslokaler, samt en ny 
vårdcentral och folktandvård. Detaljplanen möjliggör för Staffanstorps centrum 
att växa söderut mot Malmövägen och på så vis bli synligare i stadsbilden. 

Granskningen är det andra steget i detaljplaneprocessen. Efter granskningen 
sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som 
skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen. 
Vid första tillfället meddelade Svedala kommunstyrelse att kommunen avstår 
från att yttra sig.  

Handlingar i ärendet 
Planbeskrivning detaljplan för Södra Stanstad 

Redogörelse efter samråd 

Illustration 

Plankarta 

Underrättelse 

Beslut skickas till 
Staffanstorps kommun  
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§ 13  

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsförteckning  

Dnr 2019-000026  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslaget till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 1 februari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, 
en anställd, en ledamot eller en ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Den beslutanderätt som nämnden 
uppdrar åt annan framgår i delegationsförteckningar. Delegationsförteckningar 
är levande dokument som löpande behöver revideras, bland annat i samband 
med lag- och organisationsförändringar.  

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018, § 59, om vissa ändringar i den 
politiska organisationen som skulle gälla från och med den 1 januari 2019. 
Fullmäktige beslutade bland annat att överföra ansvaret för detaljplaneringen 
från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen samt att – som ett led i 
omorganisationen för Miljö och teknik – överföra ansvaret för utfärdande av 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade från teknisk nämnd till kommunstyrelsen. 

Med anledning av nya uppgifter för kommunstyrelsen behöver 
kommunstyrelsens delegationsförteckning ändras. Förslag till reviderad 
delegationsförteckning har tagits fram av kanslienheten i samråd med 
kommundirektören och berörda tjänstepersoner inom kommunledningen. De 
ändringar som föreslås framgår i förslaget. Vissa ändringar är även 
kommenterade.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichef om reviderad delegationsförteckning 

Förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen 
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§ 14  

Firmateckningsbevis för Svedala kommun 

Dnr 2019-000019  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och vid 
förfall för henne kommunstyrelsens första vice ordförande Sara Ripa, alltid med 
kontrasignation av kommundirektör Elisabeth Larsson eller ekonomichef Luisa 
Hansson eller kanslichef Teresa Fridell att teckna kommunens firma, 
innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, köpekontrakt, köpebrev 
och övriga för kommunen rättsliga bindande handlingar,  

att bemyndiga ekonomichef Luisa Hansson, budgetekonom Bengt Persson, 
ekonom Peter Jörsgård, controller Andreas Johansson, ekonom Robert 
Schoug, ekonom Catharina Magnusson, controller Maria Dérand, 
ekonomiadministratörerna Kristin Plassgård, Margareta Ekdahl samt Angelica 
Timrell att två i förening teckna kommunens plusgiro samt bankkonto, samt   

att firmateckningsbeviset gäller från och med den 1 februari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar krävs ändringar av 
firmateckningsbeviset.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2019-01-11      

Beslut skickas till 
Kommundirektör 

Ekonomichef    
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§ 15  

Val av ledamöter, personliga ersättare och 
ordförande i kommunstyrelsens budgetutskott 

Dnr 2019-000018  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att utse följande ledamöter och personliga ersättare och ordförande i 
kommunstyrelsens budgetutskott för tiden 2019-01-28 – 2022-12-31: 

 

Ledamöter i kommunstyrelsen budgetutskott 

Linda Allansson Wester (M)   

Sara Ripa (C ) 

Ronny Johnsson (SD) 

Anders Nilsson (SD) 

Jesper Sennertoft (S) 

 

Personliga ersättare i kommunstyrelsen budgetutskott 

Hans Järvestam (M) för Linda Allansson Wester (M) 

Per Mattsson (M) för Sara Ripa (C ) 

Peter Henriksson (ÄS) för Ronny Johnsson (SD) 

Steen Salling (SD) för Anders Nilsson (SD) 

Ambjörn Hardenstedt (S) för Jesper Sennertoft (S). 

 

att utse Linda Allansson Wester (M) till ordförande i kommunstyrelsen 
budgetutskott för tiden 2019-01-28 – 2022-12-31.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott har till uppgift att framlägga förslag till budget 
och flerårsplan, följa den ekonomiska utvecklingen och framlägga de förslag 
som utskottet finner påkallat inom sitt verksamhetsområde. Budgetutskottet får 
även besluta i de ärenden som delegerats till utskottet av kommunstyrelsen. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna (eller 
personlig ersättare) är närvarande. Personliga ersättare närvarar på 
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sammanträden endast vid påkallad tjänstgöring för ledamot. Ordförande kan 
dock bjuda in samtliga att närvara vid särskilt tillfälle.  

Kommunstyrelsens budgetutskott ska bestå av 5 ledamöter med 5 personliga 
ersättare. Kommunstyrelsen utser en ordförande bland utskottens ledamöter.  

Yrkanden 
Allansson Wester(M) nominerar sig själv som ledamot, tillika ordförande. Linda 
Allansson Wester (M) nominerar Sara Ripa (C) som ledamot samt personliga 
ersättare nomineras vara Hans Järvestam (M)  för Linda Allansson Wester och 
Per Mattsson (M) för Sara Ripa (C ).  

Ronny Johnsson (SD) nominerar sig själv som ledamot och Anders Nilsson 
(SD) som ledamot samt personliga ersättare nomineras vara Peter Henriksson 
(ÄS) för Ronny Johnsson (SD) och Steen Salling (SD) för Anders Nilsson (SD).  

Ambjörn Hardenstedt (S) nominerar Jesper Sennertoft (S) som ledamot och sig 
själv som personlig ersättare för Jesper Sennertoft (S).  

Beslut skickas till 
Valda 

Ekonomichef Luisa Hansson 

Budgetekonom Bengt Persson    
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§ 16  

Val av ledamöter, personliga ersättare och 
ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 

Dnr 2019-000012  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse följande ledamöter, personliga ersättare och ordförande i 
kommunstyrelsens personalutskott för tiden 2019-01-28 – 2022-12-31: 

 

Ledamöter i kommunstyrelsens personalutskott 

Linda Allansson Wester (M) 

Ronny Johnsson (SD) 

Ambjörn Hardenstedt (S) 

 

Personliga ersättare 

Birgitta Delring (BP) för Linda Allansson Wester (M) 

Caroline Gullstrand (SD) för Ronny Johnsson (SD) 

Hellen Boij-Ljungdell (S) för Ambjörn Hardenstedt (S) 

 

att utse Linda Allansson Wester (M) som ordförande i kommunstyrelsens 
personalutskott för tiden 2019-01-28-2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens personalutskott får träffa överenskommelser med 
personalorganisationerna med bindande verkan för Svedala kommun. 
Personalutskottet anger personalpolitiska riktlinjer samt verkar för utveckling 
och samordning av personalpolitiken inom kommunen. Utskottet får även 
besluta i de ärenden som delegerats till utskottet av kommunstyrelsen.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna (eller 
personlig ersättare) är närvarande. Personliga ersättare närvarar på 
sammanträden endast vid påkallad tjänstgöring för ledamot. Ordförande kan 
dock bjuda in samtliga att närvara vid särskilt tillfälle.  

Kommunstyrelsens personalutskott består av 3 ledamöter och 3 personliga 
ersättare. Kommunstyrelsen utser en ordförande bland utskottets ledamöter.  
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Yrkanden 
Linda Allansson Wester(M) nominerar sig själv som ledamot, tillika ordförande. 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Birgitta Delring (BP) som personliga 
ersättare för Linda Allansson Wester (M).  

Ronny Johnsson (SD) nominerar sig själv som ledamot och som personlig 
ersättare Carolina Gullstrand som personlig ersättare för Ronny Johnsson (SD)   

Ambjörn Hardenstedt (S) nominerar sig själv som ledamot och som personlig 
ersättare Hellen Boij-Ljungdell för Ambjörn Hardenstedt.  

Beslut skickas till 
Valda 

HR-chef Annika Borg    
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§ 17  

Val av ledamöter, personliga ersättare och 
ordförande  i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott 

Dnr 2019-000013  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse följande ledamöter, personliga ersättare och ordförande i 
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott för tiden 2019-01-28-2022-
12-31:  

  

Ledamöter i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 

Linda Allansson Wester (M)  

Erik Stoy (M) 

Ronny Johnsson (SD) 

Peter Frost Jensen (SD) 

Ambjörn Hardenstedt (S) 

 

Personliga ersättare  

Christer Åkesson (L) för Linda Allansson Wester (M) 

Sara Ripa (C ) för Erik Stoy (M) 

Mats Bentmar (ÄS) för Ronny Johnsson (SD)  

Steen Salling (SD) för Peter Frost Jensen (SD) 

Valentin Jovanovic (S) för Ambjörn Hardenstedt (S) 

 

att utse Linda Allansson Wester (M) som ordförande i kommunstyrelsens plan- 
och exploateringsutskott för tiden 2019-01-28-2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan-och exploateringsutskott bereder ärenden angående 
den fysiska översiktsplaneringen, detaljplaneringen, förslag till 
exploateringsavtal och exploateringskalkyler och förslag till avtal och köp och 
försäljning med mera av kommunens fastigheter. Utskottet får även besluta i de 
ärenden som delegerats till utskottet av kommunstyrelsen. 
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Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna (eller 
personlig ersättare) är närvarande. Personliga ersättare närvarar på 
sammanträden endast vid påkallad tjänstgöring för ledamot. Ordförande kan 
dock bjuda in samtliga att närvara vid särskilt tillfälle.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ska bestå av 5 ledamöter 
och 5 personliga ersättare. Kommunstyrelsen utser en ordförande bland 
utskottets ledamöter.   

Yrkanden 
Allansson Wester(M) nominerar sig själv som ledamot, tillika ordförande. Linda 
Allansson Wester (M) nominerar Erik Stoy (M) som ledamot samt personliga 
ersättare nomineras vara Christer Åkesson (L) för Linda Allansson Wester och 
Sara Ripa (C ) för Erik Stoy (M). 

Ronny Johnsson (SD) nominerar sig själv som ledamot och Peter Frost Jensen 
(SD) som ledamot samt personliga ersättare nomineras vara Mats Bentmar 
(ÄS) för Ronny Johnsson (SD) och Steen Salling (SD) för Peter Frost Jensen 
(SD).  

Ambjörn Hardenstedt (S) nominerar sig själv som ledamot och Valentin 
Jovanovic som personlig ersättare för Ambjörn Hardenstedt (S).  

Beslut skickas till 
Valda 

Exploateringssamordare 

tf chef strategisk planeringsenhet   
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§ 18  

Val av ledamöter, personliga ersättare och 
ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete 
och integration 

Dnr 2019-000014  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse följande ledamöter, personliga ersättare och ordförande i 
kommunstyrelsens utskott för arbete och integration  
för tiden 2019-01-28-2022-12-31:  

 

Ledamöter i kommunstyrelsens utskott för arbete och integration 

Per Mattsson (M) 

Christer Åkesson (L)   

Caroline Gullstrand (SD) 

Tobias Ström (SD)   

Hellen Boij-Ljungdell (S) 

 

Personliga ersättare   

Lars Nordberg (M) för Per Mattsson (M)   

Birgitta Delring (BP) för Christer Åkesson (L) 

Ronny Johnsson (SD) för Caroline Gullstrand (SD)  

Peter Henriksson (ÄS) för Tobias Ström (SD) 

Ambjörn Hardenstedt (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S) 

 

att utse Per Mattsson (M) som ordförande i kommunstyrelsens utskott för 
arbete och integration för tiden 2019-01-28-2022-12-31.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration har ansvar för 
arbetsmarknadsinsatser, integration, myndighetsutövning gällande ekonomiskt 
bistånd enligt socialtjänstlagen samt bostadsförsörjning för kommunanvisade 
nyanlända invandrare.  
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Utskottet upprättar förslag till för sitt verksamhetsområde. Utskottet för arbete 
och integration får även besluta i de ärenden som delegerats till utskottet av 
kommunstyrelsen.  

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna (eller 
personlig ersättare) är närvarande. Personliga ersättare närvarar på 
sammanträden endast vid påkallad tjänstgöring för ledamot. Ordförande kan 
dock bjuda in samtliga att närvara vid särskilt tillfälle.  

Kommunstyrelsens utser ordförande av utskottets ledamöter. Utskottet ska 
bestå av 5 ledamöter och 5 personliga ersättare.   

Yrkanden 
Allansson Wester(M) nominerar Per Mattsson (M) som ledamot, tillika 
ordförande. Linda Allansson Wester (M) Christer Åkesson (L) som ledamot 
samt personliga ersättare nomineras vara Lars Nordberg (M) för Per Mattsson 
(M) och Birgitta Delring (BP) för Christer Åkesson (L). 

Ronny Johnsson (SD) nominerar Caroline Gullstrand (SD) som ledamot och 
Tobias Ström (SD) som ledamot samt personliga ersättare nomineras vara 
Ronny Johnsson (SD) för Caroline Gullstrand (SD) och Peter Henriksson (ÄS) 
för Tobias Ström (SD). 

Ambjörn Hardenstedt (S) nominerar Hellen Boij-Ljungdell (S) som ledamot och 
sig själv som personlig ersättare för Hellen Boij-Ljungdell (S).  

Beslut skickas till 
Valda 

Enhetschef Vård och Omsorg, Raja Sundman 
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§ 19  

Val av ledamöter till Ledningsgruppen vid 
särskilda händelser och vid extraordinära 
händelser i fredstid 

Dnr 2019-000016  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse följande förtroendevalda att medverka i ledningsgruppen vid särskilda 
händelser och vid extraordinära händelser i fredstid för tiden 2019-01-28-2023-
01-15:  

Linda Allansson Wester (M) 

Sara Ripa (C )  

Hans Järvestam (M) 

Ronny Johnsson (SD).  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd. 

Krisledningsnämnden får utse ledningsgrupp bestående av fyra förtroendevalda 
inom kommunstyrelsen för att kunna fatta brådskande beslut innan 
krisledningsnämnden hinner sammankallas. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd 
beredskap (krisledningsnämnd).  

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebärande allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som 
är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.  

Under mandatperioden 2014-2018 ingick följande personer i ledningsgruppen: 
Linda Allansson Wester (M), Per Olof Lindgren (L), Ambjörn Hardenstedt (S) 
och Per Mattsson (M).   

Beslut skickas till 
Valda,  

Kommundirektör, räddningschef, kommunikationschef    
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§ 20  

Val av ledamöter och ersättare i Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén för mandatperioden 
2019-03-01 - 2023-02-28 

Dnr 2018-000249  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att välja följande ledamöter och ersättare till Romeleås- och 
Sjölandskapskommittén (RÅSK) för mandatperioden 2019-2022:  

 

Ledamöter 

Bo Becking (BP) 

Mats Bentmar (ÄS) 

 

Ersättare 

Ingegerd Eriksson (C ) 

Peter Henriksson (ÄS).  

Sammanfattning av ärendet 
Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) har i skrivelse bett Svedala 
kommun att utse två ledamöter och två ersättare i RÅSK för mandatperioden 
2019-2022.  

Respektive medlem utser även en ansvarig tjänsteman som kontaktperson till 
kommittén, som bland annat ska bistå med att ta fram underlag för kommittén 
samt medverka till verksamhetens genomförande. En av kontaktpersonerna 
utses av kommittén som vice sekreterare. 

I Svedala kommun pågår en utredning om turismarbetets interna organisation. I 
skrivandes stund är närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson 
kontaktperson till kommittén och kommer att vara det fram tills att utredningen 
är klar. Då meddelar närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson RÅSK 
vem som framöver blir kontaktperson till kommittén.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK), inkom 2018-09-
05 
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Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Bo Becking (BP) som ledamot och 
Ingegerd Eriksson (C ) som ersättare. 

Ronny Johnsson (SD) nominerar Mats Bentmar (ÄS) som ledamot och Peter 
Henriksson (ÄS) som ersättare.  

Beslut skickas till 
Valda 

RÅSKs verksamhetsansvarig Magnus Eckeskog 

Närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson  
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§ 21  

Val av representanter i styrgruppen för FSI-
projektet, skola och idrott 

Dnr 2019-000017  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Linda Allansson Wester  (M) och Ronny Johnsson (SD) som 
kommunstyrelsens representant i styrgruppen för FSI-projektet, skola och idrott,  

att utse Linda Allansson Wester (M) till ordförande i styrgruppen för FSI-
projektet, skola och idrott, 

att uppdra åt utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt teknisk nämnd att 
utse sina två representanter i styrgruppen, samt 

att uppdra åt bygg- och miljönämnden att utse två representanter till 
styrgruppen, vilka ska vara adjungerade och delta vid behandling av 
bygglovsfrågor och liknande.  

Sammanfattning av ärendet 
Namnet på styrgruppen ändras från styrgruppen för ny 4-9 skola i Svedala 
tätort till styrgruppen för FSI-projektet, skola och idrott.  

Kommunstyrelsen har 2014-12-15, § 289, i samband med behandling av 
ärende om ny 4-9-skola i Svedala tätort, beslutat att utse en politisk styrgrupp 
med vardera 2 representanter från kommunstyrelse, utbildningsnämnd, teknisk 
nämnd samt kultur- och fritidsnämnd. 

Det är den nämnd som utser sina representanter som betalar deras arvoden.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar sig själv som kommunstyrelsens 
representant, tillika ordförande.  

Ronny Johnsson (SD) nominerar sig själv som kommunstyrelsens representant.  

Beslut skickas till 
Valda 

Utbildningsnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Bygg- och miljönämnd,  

Projektchef Alf Rasmussen, teknisk chef Fredrik Löfqvist   
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§ 22  

Val av ledamot och ersättare i Flygrådet vid 
Malmö Airport 

Dnr 2019-000015  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för perioden 2019-2022 utse kommunens representanter i Flygrådet vid 
Malmö Airport enligt följande:  

Ledamot 

Linda Allansson Wester (M),  

 

Ersättare 

Ronny Johnsson (SD).  

Reservationer 
      

Sammanfattning av ärendet 
Flygrådet ska stärka flygplatsens roll som pådrivande kraft i den regionala 
utvecklingen i Skåne.  

Flygrådets roll och inriktning: 

* Regionens roll i flygplatsfrågor 

* Flygplats 

* Flygplatsens roll som arbetsgivare 

* Koppling till Godstransportrådet 

* Flyget och miljön 

 

Swedavia AB vid Malmö Airport är sammankallande.  

Beslut skickas till 
Valda 

MMX verksamhetschef Cecilia Hagert  
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§ 23  

Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 

Dnr 2018-000350  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse som ordinarie ombud och ersättare på Kommuninvests 
föreningsstämma för tiden fram till föreningsstämma 2022.  

Ordinarie ombud 

Ekonomichef Luisa Hansson, Svedala kommun 

 

Ersättare 

Budgetekonom Bengt Persson, Svedala kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest ber i skrivelse att Svedala kommun meddelar vem som är 
ordinarie ombud respektive ersättare på Kommuninvests föreningsstämma för 
tiden fram till föreningsstämma 2022.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse av Kommuninvest, inkom 2018-12-10  

Beslut skickas till 
Valda 

Kommuninvest  
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§ 24  

Ny finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgift för Kommunförbundet Skåne 

Dnr 2018-000360  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne.    

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att beakta konsekvenserna av en ny finansierings-
modell i budgeten för kommunfullmäktige från och med budgetår 2020.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade 2018-12-07 om ett förslag på ny 
finansieringsmodell. Modellen innebär att alla kommunerna betalar samma 
avgift per invånare (21,25 kr/invånare 2019) med uppräkning utifrån årligt 
prisindex för kommunal verksamhet. Förbundets nuvarande modell innebär att 
kommunen betalar 0,4 promille av skatteintäkter och statsbidrag i bidrag till 
kommunförbundet (437,5 tkr år 2018). Då våra skatteintäkter utvecklas med 
antal invånare blir förändringen ganska marginell för Svedalas del. 

Eftersom den nya modellen baseras endast på ett nyckeltal, antal invånare, blir 
avgiften oberoende av konjunkturen. Om våra skatteintäkter ökar/minskar t f a 
konjunkturutvecklingen påverkas inte avgiften. Behöver våra verksamheter 
spara med anledning av konjunkturutvecklingen bör man väcka frågan om 
besparingar även i förbundet.    

Den nya modellen föreslås införas fr o m budgetåret 2020.    

Handlingar i ärendet 
Missiv till Skånes kommuner från Kommunförbundet Skåne daterat 2018-12-19 

Förslag till ny finansieringsmodell för Kommunförbundet Skåne  
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§ 25  

Revidering av regler för partistöd samt 
partiföreträdararvode 

Dnr 2019-000010  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderade regler för partistöd samt partiföreträdararvode, att gälla från 
och med 1 mars 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och 
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. I Svedala kommun ges partistöd i form av grund- och mandatstöd 
samt som partiföreträdararvode. Enligt gällande regler för partiföreträdararvode 
ges sådant till alla partier som är representerade i kommunfullmäktige förutom 
de partier som innehar ordförande- och andre vice ordförandeposten i 
kommunstyrelsen, det vill säga till de partier som under förra mandatperioden 
innehade kommunalråds- och oppositionsrådsposterna.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-05, § 120, att införa en ny modell för 
fördelning och tillsättande av oppositionsråd. Detta innebär att det i Svedala 
kommun numera finns ett kommunalråd och två oppositionsråd från tre av de 
partier som är representerade i kommunfullmäktige. Mot denna bakgrund har 
kanslienheten tagit fram förslag på reviderade regler för partistöd och 
partiföreträdararvode, i vilka föreslås att partiföreträdararvode inte ska utgå till 
de partier som innehar kommunalråds- och oppositionsrådsposter.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-01-14 

Förslag till reviderade regler för partistöd och partiföreträdararvode 

Begäran om översyn av reglerna för partistöd samt partiföreträdararvode, inkom 
2019-01-09     
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§ 26  

Partistöd för 2019 

Dnr 2019-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att för 2019 utbetala följande belopp i grund- och mandatstöd till de lokala 
partiorganisationerna i Svedala: 

143 100 kronor till Sverigedemokraterna 

124 700 kronor till Moderaterna 

106 300 kronor till Socialdemokraterna 

41 900 kronor till Centerpartiet 

41 900 kronor till Älska Svedala 

41 900 kronor till Barapartiet 

41 900 kronor till Liberalerna 

41 900 kronor till Miljöpartiet de gröna 

32 700 kronor till Kristdemokraterna 

32 700 kronor till Vänsterpartiet 

samt  

att påminna de politiska partier som fick partistöd för 2018 att senast 30 juni 
2019 lämna redovisning för hur partistödet använts under 2018 enligt det som 
anges i Regler för partistöd samt partiföreträdararvode (Svedala kommuns 
författningssamling 5:01).  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att 
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska enligt 
av fullmäktige antagna regler utbetalas senast den 31 mars varje år efter beslut 
av fullmäktige. 

Enligt 5 § regler om partistöd samt partiföreträdararvode ska en mottagare av 
partistöd senast den 30 juni årligen lämna en skriftlig redovisning med 
granskningsintyg som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen (nu 4 kap. 29 § 
kommunallagen). Om sådan redovisning inte lämnats in ska partistöd för 
nästkommande år inte utbetalas. Samtliga av de partier som erhöll partistöd för 
2018 har inkommit med redovisning.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-01.14 

Redovisning av partistöd 2017, Moderaterna (KS 2018-41)  

Redovisning av partistöd 2017, Sverigedemokraterna (KS 2018-41)  

Redovisning av partistöd 2017, Liberalerna (KS 2018-41)  

Redovisning av partistöd 2017, Barapartiet (KS 2018-41)  

Redovisning av partistöd 2017, Miljöpartiet (KS 2018-41)  

Redovisning av partistöd 2017, Vänsterpartiet (KS 2018-41)  

Redovisning av partistöd 2017, Centerpartiet (KS 2018-41)  

Redovisning av partistöd 2017, Socialdemokraterna (KS 2018-41)  

 

 



 

 

40(47) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-01-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27  

Rättelse av sammanträdesdag för 
kommunfullmäktige i december 2019 

Dnr 2018-000255  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att sammanträdesdag för kommunfullmäktige i december månad ändras  
från 12 december till onsdag 11 december 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska sammanträda onsdag 11 december, vilket också 
föreslås av kansliet att det ändras till. 

När kommunfullmäktige ifjol fattade beslut om sina mötesdatum 2019 fanns det 
ett skrivfel i handlingarna om att onsdag 12 december 2019, vilket är fel. Den 
12 är en torsdag. Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträdesdag är på 
onsdagar.  
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§ 28  

Svar på motion om möbler till Solgården 

Dnr 2018-000246  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till att medlen använts i enlighet med 
testamentet.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda ett svar på 
motionen och socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
motionen ska avslås med hänvisning till att medlen använts i enlighet med 
testamentet. 

Ingrid Pedersen (SD) föreslår i en motion, inlämnad 2018-09-11, att de medel 
enligt testamente som bland annat har använts för målning och inköp av möbler 
till ett belopp om 124 580 kronor ska återbetalas till Solgården. Motionären 
anser att inköpen ska betalas av kommunen. 

Yttrande:  

De medel som finns att förfoga över i Emilia Perssons donation ska, enligt 
beslut i kommunstyrelsen; 

1. Uteslutande utbetalas till Solgården, Klågerup 

2. Främja de boendes och personals trevnad i enlighet med testamentet 

3. Medlen ska disponeras av enhetschefen på Solgården. 

I testamentet står det följande: Medlen skall disponeras av föreståndaren på 
Solgården för patienters och personals trevnad.  

I redovisning till socialnämnden i juni 2018 framgår vad enhetschefen på 
Solgården har beslutat att använda del av medlen till. 

Målning och inköp av möbler bekostas inom adekvat gräns av kommunen. Det 
finns en viss turordning för uppfräschning av våra boenden, dels för att 
budgeten ska hållas men också för att det ska vara en likvärdig standard på 
våra boenden. I detta fallet rör det bland annat målning av fondväggar, vilket 
kan klassas som något extra utöver det som bekostas inom det vanliga.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2018-12-06 § 11 

Användning av medel från Emilia Perssons stiftelse, 2018-04-24 

Motion om möbler till Solgården, 2018-09-11     
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§ 29  

Rapport om pensionsförvaltning december 2018 

Dnr 2018-000002  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna och att översända pensionsförvaltning 
för december månad till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger redovisning av pensionsförvaltningen för december månad 2018. 

Årets sista redovisning av pensionsförvaltningen överlämnas till 
kommunfullmäktige för kännedom.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning för december månad 2018, dat. 2019-01-14 
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§ 30  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000002  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga den 
till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har delegerat viss beslutanderätt till kommunstyrelsens 
ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning, 
beslutad 2017-11-27 § 268, som gäller från 2017-12-01.  

Beslut fattat genom delegation ska anmälas vid närmast därpå påföljande 
sammanträde med kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att 
kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten, utan bland annat fyller 
funktionen att klagotiden för vissa av dessa beslut räknas från den dag justerat 
protokoll anslås. Kommunstyrelsens huvudregistrator redogör för anmälda 
delegationsbeslut i en sammanställning.        

Handlingar i ärendet 
Ny förordnad borgerlig vigselförrättare 

Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 

Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges beslut om att bifalla 
begäran om folkomröstning 
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§ 31  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2018-000326  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Handlingar i ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden, Riktlinjer för lokalhistorisk samling i Svedala 
kommun, Svedala kommuns författningssamling 1:50, inkom 2019-01-11, dokid 
43653 

 

Kultur- och fritidsnämnden, Riktlinjer för lokalhistorisk bibliotekssamling i 
Svedala kommun, Svedala kommuns författningssamling 1:51, inkom 2019-01-
11, dokid 43655 

 

Svedala kommun, Vård och omsorg, delegationsbeslut, 2018-11-27, Fördelning 
ur Svedala sociala samstiftelse samt syskonen Amanda och Gustaf 
Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse - till förmån för hjälpbehov inom Svedala 
kommun, inkom 2018-12-17, dnr 2018-156 

 

Agenta, Rapport, Utvärdering av finspolicy, Svedala kommun, december 2018, 
inkom 2018-12-10, dnr 2018-349 

 

Svedala kommunhus AB, styrelsen, sammanträdesprotokoll 2018-12-05 §§ 1-2, 
inkom 2019-01-03, dokid 43591 

 

Bostads AB Svedalahem och Svedab, rapport, Budgetkommentarer 2019, 
2018-12-17, inkom 2018-12-28, dokid 43590 

 

Bostads AB Svedalahem, styrelsen, sammanträdesprotokoll 2018-12-03, §§ 43-
54, inkom 2018-12-28, inkom 43588 

 

Kommunfullmäktige, Svedala kommun, protokollsutdrag 2018-12-05 § 128, 
Beslut om detaljplaneprocessen för standardförfarande och utökat 
planförfarande, 2018-12-11, dnr 2018-307 
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Svedala Exploaterings AB (Svedab), styrelsen, sammanträdesprotokoll 2018-
12-03 §§ 40-49, inkom 2018-12-28, dokid 43589 

 

Sydvatten, styrelsen, protokoll 285 §§ 1-14, 2018-10-26, inkom 2018-12-06, 
dokid 43404 

 

Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV), Ägarsamråd, minnesanteckningar 2018-
11-06 tillsammans med bilaga 1 och presentation, inkom 2018-12-05, dokid 
43406 

 

Boverket, Rapport, vägledning om byggemenskaper i bostadsförsörjningen, 
inkom 2018-12-11, dokid 43419 

 

Länsstyrelsen Skåne, beslut, 2018-12-14, Förordnande av begravningsombud 
för kommunerna i Blekinge, Kronobergs och Skåne län, inkom 2018-12-14, 
dokid 43468 

 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL), rapport Öppna jämförelser, 
Planläggning och tidsåtgång 2018, jämförelser inom detaljplaneområdet, 
december 2018,inkom 2018-12-17, dokid 43475 

 

Romeleåsen & Sjölandskapskommittén (RÅSK), sammanträdesprotokoll 2018-
11-09, inkom 2018-12-13 dokid 43464 

 

Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna, Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya 
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt, Åtgärder riktade till myndigheter och kommuner samt 
konsekvensanalys, inkom 2018-12-4, dokid 43487 

 

Högsta förvaltningsdomstolen, Dom, Mål nr 1894-17 mot Konkurrensverket, 
2018-12-18, inkom 2018-12-11, dnr 2014-298 

 

Förvaltningsrätten i Malmö, Föreläggande angående laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Överklagande av kommunfullmäktiges beslut om att hålla en  
folkomröstning i en sådan fråga, inkom 2018-12-17, dnr 2018-356  

 

Länsstyrelsen Skåne, Beslut 2018-12-20, Protokoll efter tillsynsbesök enligt lag 
om skydd mot olyckor av räddningstjänstverksamhet i Svedala kommun 16 
augusti och 13 november 2018, med tillhörande minnesanteckningar 16 augusti 
2018, inkom 2018-12-21, dnr 2019-21 
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Staffanstorps kommun, konsumentvägledaren, redovisning av 
konsumentvägledningsverksamhet under tiden 2018-01-01 --12-31, inkom 
2019-01-02, dokid 43565 

 

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, Skånskt informationsbrev om 
Greater Copenhagen & Skåne Committee, inkom 2018-12-20, dokid 43559 

 

KPMG, uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2015-2017, Svedala 
kommuns revisorer 2018-12-20, inkom 2018-12-21, dokid 43558 

 

Bygg- och miljönämnden, Svedala kommun, protokollsutdrag 2018-12-13 § 164 
Tillsynsplan för miljö- och livsmedelstillsyn 2019 med beslut, tjänsteskrivelse 
och plan, inkom 2018-12-21, dokid 43552 

 

Valmyndigheten, Beslut, Samråd gällande kommunal folkomröstning - Svedala, 
inkom 2019-01-21, dokid 43708 
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§ 32  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande informerar de nyinvalda ledamöterna och 
personliga ersättarna att kallelser till möten de olika utskotten kommer inom 
kort, och på denna dagordningspunkt brukar utskottens ordföranden informera 
kommunstyrelsen vad som är på gång i utskotten.  

 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om tvisten med Swevia om Bara 
Backar.  

 

Kommundirektör Elisabeth Larsson och kanslichef Teresa Fridell informerar om 
överklaganden och överprövningarna kring upphandlingarna och  
direktupphandlingarna om kommunernas telefoni. Det är kommunförbundet 
Skåne som samordnar telefoniupphandlingarna för Skånes kommuner.  

 

 


