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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 30 september 2019 kl 13:30-17:25 
ajourneras 14:30-14:40, 16:20-16:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Peter Henriksson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-10-02 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 186-204 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Peter Henriksson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-09-30 

Anslaget sätts upp 2019-10-03 Anslaget till och med 2019-10-29 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten  
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M) 
Hans Järvestam (M) 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (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) 
Torbjörn Sköld (S) 
Therese Wallin (MP) 
Daniel Forsberg (MP)                  §§ 186-195 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Lars Tingsmark, tf ekonomichef  §§ 186-191  
Micael Holm, lokalstrateg            §§ 189-191 
Andreas Johansson, controller    §§ 189-191  
Fredrik Löfqvist, teknisk chef       §§ 186-194 
Karin Gullberg, stadsarkitekt        §§ 192-194 
Annika Borg, HR-chef                  §§ 193-195  
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M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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Ärendelista 

§ 186 
Förändring av dagordning ................................................................................... 6 

§ 187 
Kommunstyrelsens eget yttrande avseende budget 2020 och 
innevarande budgetår ......................................................................................... 7 

§ 188 
Återrapportering av kommunstyrelsens budgetutskotts möten 2019-
09-19 och 2019-09-30 ......................................................................................... 8 

§ 189 
Återrapportering om uppdrag givna 17 juni av kommunstyrelsen ........................ 9 

§ 190 
Effektivt lokalnyttjande för kommunstyrelsen ..................................................... 10 

§ 191 
Effektivt lokalnyttjande för Svedala kommun ..................................................... 11 

§ 192 
Samverkan mellan Svedala kommun och Trafikverket 2019 ............................. 13 

§ 193 
Detaljplan för del av fastigheten Värby 61:528 med flera, Bara Söder 
galoppanläggning, Svedala kommun, Skåne .................................................... 14 

§ 194 
Detaljplan för del av fastighet Värby 61:528 med flera, Bara Söder 
hotell med mera, Svedala kommun, Skåne ....................................................... 16 

§ 195 
Heltid som norm - ändring av beslut om sysselsättningsgrad ............................ 18 

§ 196 
Information - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Svedala kommun 
2019-2022 ......................................................................................................... 20 

§ 197 
Remissyttrande - ny Översiktsplan för Staffanstorps kommun .......................... 21 

§ 198 
Fyllnadsval till kommunstyrelsens personalutskott och utskottet för 
arbete och integration ....................................................................................... 23 

§ 199 
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2020 .................................................................................................................. 24 

§ 200 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 25 

§ 201 
Rapport om pensionsförvaltning augusti 2019................................................... 26 

§ 202 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 27 
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§ 203 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 28 

§ 204 
Extra sammanträde i kommunstyrelsen ............................................................ 29 
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§ 186  

Förändring av dagordning 

Dnr 37160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 2 Information om fiberutbyggnad i Svedala 
kommun utgår från dagens ärendelista och behandlas istället på 
kommunstyrelsens möte 21 oktober. Kommunstyrelsen fattar också beslut om 
att ha ett extra sammanträde, vilket redovisas här som ett extra ärende som 
behandlades sist. 

Ärendena behandlas i stort sett i samma följd som i kallelsen förutom ärende 8 
som ärende nr 12 och ärende 9 som ärende 11.  
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§ 187  

Kommunstyrelsens eget yttrande avseende 
budget 2020 och innevarande budgetår 

Dnr 2019-000177  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna om förslag till förberedelse för 
effektivisering på 1,5 %. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens beslutade 2019-08-26 § 180 att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut i ärendet, Kommunstyrelsens 
yttrande angående arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2022. 
Ordförande fattar beslut efter samråd med oppositionsråden och 
kommunstyrelsens 1:a vice ordförande om kommunstyrelsens yttrande som 
nämnd till kommunstyrelsens budgetutskott.  

Yttrandet redovisas på kommunstyrelsens möte 2019-09-30.  

Förslag till en förberedelse för en effektivisering är framtagen. Effektivisering på 
1,5 % innebär 1 484 tkr för år 2020.  

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut om kommunstyrelsens yttrande till budgetutskottet, 
tillsammans med Förslag till effektiviseringar för kommunstyrelsen 2020 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26 § 180 Budget 2020-2022 för 
Svedala kommun 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-17 § 149 Budget 2020-2022 för 
Svedala kommun 

 

 



 

 

8(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 188  

Återrapportering av kommunstyrelsens 
budgetutskotts möten 2019-09-19 och 2019-09-30 

Dnr 46115  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott har vid sina sammanträden 19 och 30 
september berett budgeten för innevarande år och budgetåret 2020.   

Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar det viktigaste från dessa två 
utskottsmöten.  

Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade 30/9 att ge nämnderna i uppdrag 
att återkoppla senast 14 oktober till budgetutskottet med nämndens reflexioner 
till tidigare inlämnad investeringsbudget.  

Budgetutskottet ska bereda ärendet till kommunstyrelsens möte 21 oktober. 

Om nämnder inte har möjlighet att bereda uppdraget till budgetutskottet, går det 
även bra med återkoppling per delegation från presidiemöte eller ordförande.  

Handlingar i ärendet 
Dagordning från utskottets möte 2019-09-19 och 2019-09-30 
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§ 189  

Återrapportering om uppdrag givna 17 juni av 
kommunstyrelsen 

Dnr 46273  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen avseende återrapportering av 
kommunjämförelsen och pensionskostnaderna, samt 

att uppdraget om att identifiera vilka verksamheter under nämndens ansvar 
som ej är lagstyrd verksamhet, återrapporteras på ett kommande 
kommunstyrelsemöte.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppdragen som återrapporteras här från kommunstyrelsens möte 17 juni är 
följande:  

Jämförelse ska även ske med kommuner av liknande karaktär. (Då 
underförstått, de kostnader kommuner har för sina verksamheter liknande 
Svedala kommuns),  

Att utreda olika alternativ för hantering av de framtida pensionskostnaderna 
samt belysa olika sätt att använda den så kallade pensionsfonden. 

Tf ekonomichef Lars Tingsmark är föredragande.  

Beslut skickas till 
Tf ekonomichef Lars Tingsmark 
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§ 190  

Effektivt lokalnyttjande för kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000508  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ta fram riktlinjer för boende för nyanlända som anger hantering och process 
för de olika behoven och boendetyperna, samt 

att redovisa objekten Yddinge Strand, Norra Segestrand och Lorents Månsson 
samtliga med dåligt nyttjande och/eller dålig kostnadseffektivitet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 17 juni 2019 beslut om att varje nämnd och kommun-
styrelsen ska se över sin lokalanvändning avseende nyttjande och ekonomi och 
redovisa vilka lokaler som inte används optimalt och/eller inte är 
kostnadseffektiva. 

Kommunstyrelsen ansvarar för följande lokaler:  

Yddinge Strand, Norra Segestrand, Lorents Månsson, boningshus och moduler, 
Lindholmsvägen 14, Erlandsdal, Lokaler för IT, Stationshuset i Svedala tätort, 
Lokal för Räddningstjänst, Lokstallarna i Svedala tätort.  

Samtliga objekt har analyserats avseende nyttjande (yta) och ekonomi.  

Lokalstrateg och controller närvarar på mötet för att svara på eventuella frågor 

Handlingar i ärendet 
Sammanställning kommunstyrelsen av lokalstrateg, daterad 2019-09-24 

Lista över kommunstyrelsens lokaler 

Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Kommundirektör, lokalstrateg, teknisk chef, tf ekonomichef 
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§ 191  

Effektivt lokalnyttjande för Svedala kommun 

Dnr 2019-000509  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en sammanhållen strategi för bostäder 
för nyanlända,  

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att kartlägga nyttjandet av sina 
lokaler vad avser lokalyta och tid, samt  

att ge nämnderna i uppdrag att föreslå åtgärder för de fastigheter/lokaler som 
finns noterade i Lista över fastigheter/lokaler som bedöms ej vara effektiva.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade 17 juni 2019, §149, beslut om att ge nämnder och 
kommunstyrelsen i uppdrag att se över sin lokalanvändning avseende nyttjande 
och ekonomi.  

Nämnder och kommunstyrelsen har inkommit med begärda listor över sina 
fastigheter. Ett urval har gjorts av förvaltningen på de fastigheter/lokaler som 
har dålig nyttjandegrad och/eller ekonomi, vilket sammanställts i Lista över 
fastigheter/lokaler som bedöms ej vara effektiva.  

Vidare beredning behövs för att komma fram till lämpliga åtgärder för de listade 
fastigheterna/lokalerna. Då kultur- och fritidsnämndens bilaga saknar väsentliga 
uppgifter om nyttjande lokalyta och tid behöver det kompletteras.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller om effektivt lokalnyttjande, daterad 2019-09-23 

Lista över fastigheter/lokaler som bedöms ej vara effektiva 

Lista över kommunstyrelsens fastigheter/lokaler 

Lista över utbildningsnämndens fastigheter/lokaler 

Lista över socialnämndens fastigheter/lokaler 

Lista över kultur- och fritidsnämndens fastigheter/lokaler 

Lista över teknisk nämnds fastigheter/lokaler 

Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Kommundirektör, lokalstrateg, tf ekonomichef 

Kultur- och fritidsnämnd 

Utbildningsnämnd 

Socialnämnden 

Teknisk nämnd 
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§ 192  

Samverkan mellan Svedala kommun och 
Trafikverket 2019 

Dnr 2019-000471  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå överenskommelse om samverkan mellan Trafikverket och Svedala 
kommun, samt 

att uppdra åt teknisk chef att underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har tagit fram förslag till överenskommelse mellan Trafikverket 
region syd och Svedala kommun. Bakgrunden till förslaget är att Trafikverket vill 
delta i dialog kring infrastruktur i ett tidigt skede, det vill säga så snart en fråga 
som påverkar samhällsstrukturen och därmed transportsystemet väcks. Syftet 
med överenskommelsen är att skapa en struktur och tydlighet kring samverkan 
med kommunen.  

Överenskommelsen reglerar mötesformer, dialog i vardagen samt 
förhållningssätt. Den medför inga kostnader för kommunen. Vad gäller specifika 
frågor och projekt kan ett särskilt avtal mellan Trafikverket och kommunen 
behöva upprättas. Till skillnad från förslaget till överenskommelse reglerar 
dessa avtal ofta även finansiella frågor. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-09-06 

Förslag till överenskommelse om samverkan mellan Trafikverket och Svedala 
kommun 

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 193  

Detaljplan för del av fastigheten Värby 61:528 med 
flera, Bara Söder galoppanläggning, Svedala 
kommun, Skåne 

Dnr 2019-000192  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategiska planeringsenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
genom utökat planförfarande för del av Värby 61:528 med flera 
”Galoppanläggning”, i Bara, Svedala kommun, 

att upprätta planavtal med exploatör, samt 

att möte rörande detaljplanearbetet ska äga rum i Bara.  

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet 
värnar Svedala kommuns unika naturmiljöer och högklassiga jordbruksmark 
och står inte bakom kommunstyrelsens beslut att gå vidare med arbetet att 
upprätta detaljplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-09-
12 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Svensk galopp har inkommit med en begäran om detaljplan för delar av 
fastigheterna Tjustorp 12:15 respektive Värby 61:528. Syftet med detaljplanen 
är att pröva möjligheten att anlägga galoppanläggning innehållande 
tävlingsbanor, träningsområden, stallbyggnader, serviceanläggningar, läktare, 
hagar, paddockar, dagvattendammar, parkering med mer. 

Planarkitekt Joakim Axelsson redogör för ärendet, i tjänsteskrivelsen, angående 
anläggningens påverkan på trafik, dagvatten, vatten och avlopp, 
ianspråktagande av jordbruksmark, dikningsföretag, flora och fauna, 
strandskydd, riksintressen, klimatmål med mer. Detta kommer att behöva 
utredas vidare, i ett sammanhang med angränsande områden, Bara tätort och 
grannkommuner. 

Tills dess planavtal är tecknat debiteras nedlagt arbete enligt 
samverkansavtalet.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-09-
12 § 39 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Stadsarkitekt Karin Gullberg och teknisk chef Fredrik Löfqvist är föredragande i 
ärendet.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-08-30, denna skrivelse 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-09-12 
§ 39 

Plan-PM, Galoppanläggning, 2019-08-30 

Planförfrågan av Svensk galopp, 2019-08-27 

Avsiktsförklaring, juni 2018 

Samverkansavtal, juni 2019 

Yrkanden 
Efter överläggningar enas kommunstyrelsen om att samråds- och 
granskningshandlingarna ska ställas ut i Bara.  

Beslut skickas till 
Svensk Galopp 

Strategisk planeringsenhet 
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§ 194  

Detaljplan för del av fastighet Värby 61:528 med 
flera, Bara Söder hotell med mera, Svedala 
kommun, Skåne 

Dnr 2019-000480  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
genom utökat planförfarande för del av fastighet Värby 61:528 med flera Bara 
Söder Hotell med mera i Bara, Svedala kommun,  

att upprätta planavtal med exploatör, samt 

att möte rörande detaljplanearbetet ska äga rum i Bara.  

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet 
värnar Svedala kommuns unika naturmiljöer och högklassiga jordbruksmark 
och står inte bakom kommunstyrelsens beslut att gå vidare med arbetet att 
upprätta detaljplan.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-09-
12 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Värby Fastighets AB har inkommit med en begäran om detaljplan för del av 
fastighet Värby 61:528 med flera ”Bara Söder Hotell med mera” i Bara, Svedala 
kommun. Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga hotell med 
konferensanläggning och spa vid Spångholmsgården samt radby med bostäder 
utmed Spångholmsvägen. Detaljplanen ska även pröva möjligheten för kontor, 
handel, verksamheter och eventuellt privat läkarmottagning inom hotell- och 
konferensanläggningen. 

Till hotellet anläggs en ny tillfartsväg som ansluts till PGA:s infart. PGA:s infart 
ändras från enskild väg till kommunal gata med kommunalt huvudmannaskap, 
då den blir en del av infarten till bostäder, hotell och galopp utöver golfbanan. 
En ny korsningspunkt/cirkulationsplats anläggs i vägens södra del mot 
föreslagen galoppanläggning. 

Syftet är också att säkerställa kulturmiljövärdet för Spångholmens 
ekonomibyggnad och Spångholmsvägens allé med skydds- och eller 
bevarandebestämmelser. 

Hotell-, konferensanläggning och spa samt kringliggande radby avser en första 
etapp av utbyggnad av Bara Söder.  
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Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-09-
12 § 38 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Stadsarkitekt Karin Gullberg och teknisk chef Fredrik Löfqvist är föredragande i 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-09-04, denna skrivelse 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-09-12 
38 

Plan PM, Detaljplan för fastighet Värby 61:528 m.fl. ”Bara Söder Hotell m.m.”, i 
Bara, Svedala kommun 2019-09-04 

Begäran om planuppdrag av Värby Fastighets AB, 2019-08-30 

Avsiktsförklaring Bara Söder, juni 2018 

Samverkansavtal Bara Söder, juni 2019 

Yrkanden 
Efter överläggningar enas kommunstyrelsen om att samråds- och 
granskningshandlingarna ska ställas ut i Bara.  

Beslut skickas till 
Värby Fastighets AB c/o Annehem Bygg & Projekt AB 

Strategisk planeringsenhet 
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§ 195  

Heltid som norm - ändring av beslut om 
sysselsättningsgrad 

Dnr 2017-000204  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ändra två tidigare fattade beslut avseende handlingsplanen Heltid som 
norm:  

att upphäva beslutet om att uppdra åt HR-chef att införa lämpliga rutiner för 
hantering av önskad sysselsättningsgrad (nr 11, Ks 2017-12-11 § 283) samt  

att ändra beslutet om utannonsering av tillsvidareanställningar vid nyrekrytering 
till följande; att vid nyrekrytering av tillsvidareanställda från och med 2020-01-01 
eftersträva utannonsering på heltid med möjlighet att, efter samråd med HR - 
enheten, utannonsera tjänster även på lägre sysselsättningsgrad. (nr 10, Ks 
2017-12-11 § 283).  

Sammanfattning av ärendet 
Målsättningen enligt SKL och kommunal är att alla medarbetare som nyanställs 
ska anställas på heltid samt att deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete/ 
önskad sysselsättningsgrad. Enligt tidigare beslut ska samtliga medarbetare ha 
erbjudits heltidsanställning innan 2020-12-31. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-26 att heltidsanställningar ska tillämpas 
vid nyrekryteringar från och med 2020-01-01. Detta beslut justerade ett tidigare 
kommunstyrelsebeslut 2017-12-11 § 283 beslut nr 10. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 att undantag från beslut gällande 
heltid som norm görs för medarbetare inom kulturskolan samt modersmåls-
lärare gällande dels erbjudande om heltidsanställning från 2020-12-1 och dels 
nyanställningar på heltid från 2020-01-01. 

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet 2019-09-10 § 23, och 
föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

HR-chef Annika Borg är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks 2017-12-11 § 283 handlingsplan  

Protokollsutdrag Ks 2018-11-26 § 260 beslut om senareläggning 

Protokollsutdrag Ks 2019-04-29 § 95 beslut om undantag från beslut gällande 
heltid som norm görs för medarbetare inom kulturskolan samt 
modersmålslärare  

Protokollsutdrag Ks 2019-09-10 § 23 ändring av sysselsättningsgrad 
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Tjänsteskrivelse av HR-specialist om sysselsättningsgrad, daterad 2019-09-03 

Handlingsplan Heltid som norm, daterad 2017-09 

Komplettering med beslut till handlingsplan Heltid som norm, dat. 2019-09-17 

Beslut skickas till 
HR-chef 
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§ 196  

Information - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 
för Svedala kommun 2019-2022 

Dnr 2019-000473  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten i Svedala kommun framlägger förslag till risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) för Svedala kommun 2019-2022. En ny RSA utarbetas 
vid ny mandatperiod med möjlighet till aktualisering varje år. 

Kommunstyrelsens ordförande har remitterat ärendet till bygg- och miljönämnd, 
socialnämnd, teknisk nämnd, kultur- och fritidsnämnd, utbildningsnämnd, 
Svedalahem/Svedab samt kommunstyrelsen för yttrande. Yttrandena lämnas 
senast 24 oktober. 

Ärendet förväntas handläggas av kommunstyrelsen 25 november 2019 för 
slutgiltigt beslut.  

Kommundirektören är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
RSA rapport utkast för remiss internt 

RSA bilaga SEKRETESS utkast för remiss 
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§ 197  

Remissyttrande - ny Översiktsplan för 
Staffanstorps kommun 

Dnr 2019-000356  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna sitt yttrande till Staffanstorps kommun på remissen om ny 
översiktsplan för Staffanstorps kommun. Svedala kommun ser positivt på 
samrådsförslaget och ser fram emot ett fortsatt gott mellankommunalt 
samarbete. Önskemål om hur det mellankommunala samarbetet skulle kunna 
fördjupas beskrivs i sammanfattning av ärendet nedan.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har mottagit samrådsversion av Staffanstorps nya 
översiktsplan med möjligheter att lämna synpunkter. Kommunerna samarbetar 
inom MalmöLundregionen och 5YES.  

Mellankommunala frågor kunde med fördel synas och uppmärksammas mer i 
kommande utställningshandling. Svedala kommun anser att en utbyggnad av 
väg 108, godstrafik på väg 108 samt kollektivtrafik mellan Lund och Trelleborg 
via Staffanstorp och Svedala är viktiga mellankommunala frågor.  

Andra viktiga mellankommunala frågor där Svedala kommun ser möjligheter till 
ökat samarbete är utveckling av cykelvägnät för pendling och rekreation, 
vattenfrågor, grön infrastruktur samt utveckling av Sege å och vid Torreberga 
ängar med rekreationsstråk. 

Även externhandel är en mellankommunal fråga. Svedala kommun skulle vilja 
se ett förtydligande av vilka verksamheter som skulle kunna utvecklas på längre 
sikt mellan väg 108 och väg 11.  

Svedala kommun ser positivt på samrådsförslaget och ser fram emot ett fortsatt 
gott mellankommunalt samarbete.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson, dat. 2019-09-13 

Underrättelse om samråd kring förslag till ny översiktsplan i Staffanstorps 
kommun, samråd 2019-07-17 – 2019-10-04 

Missiv samråd kring förslag till ny översiktsplan i Staffanstorps kommun  

Översiktsplan för Staffanstorps kommun, del 1 samråd, Framtidens kommun, 
Livsoas 2039 

Översiktsplan för Staffanstorps kommun, del 2 samråd, Framtidens kommun, 
Livsoas 2039 
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Miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplan i Staffanstorps kommun, 
Framtidens kommun, Livsoas 2039 

Beslut skickas till 
Staffanstorps kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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§ 198  

Fyllnadsval till kommunstyrelsens 
personalutskott och utskottet för arbete och 
integration 

Dnr 2019-000505  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Hellen Boij-Ljungdells (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens utskott för arbete och integration,  

att utse Valentin Jovanovic som ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete 
och integration för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Ambjörn Hardenstedt (S) blir då personlig ersättare för Valentin Jovanovic.  

samt 

att godkänna Hellen Boij-Ljungdells (S) avsägelse från uppdraget som personlig 
ersättare i kommunstyrelsens personalutskott,  

att utse Jesper Sennertoft (S) som personlig ersättare kommunstyrelsens 
personalutskott för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Jesper Sennertoft blir då personlig ersättare för Ambjörn Hardenstedt (S).  

Sammanfattning av ärendet 
Hellen Boij-Ljungdell har skriftligen anmodat om entledigande från uppdragen 
som ledamot i kommunstyrelsens utskott för arbete och integration samt 
personlig ersättare i kommunstyrelsens personalutskott.  

Kommunstyrelsen förrättar fyllnadsval för de lediga uppdragen i 
kommunstyrelsens två olika utskott.  

Ambjörn Hardenstedt nominerar Valentin Jovanovic (S) som ledamot i 
kommunstyrelsens utskott för arbete och integration.  

Ambjörn Hardenstedt nominerar Jesper Sennertoft (S) som personlig ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott 

Handlingar i ärendet 
Hellen Boij-Ljungdells avsägelse, inkom 2019-09-05 

Beslut skickas till 
Hellen Boij-Ljungdell, Jesper Sennertoft, Valentin Jovanovic 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration,  

Kommunstyrelsens personalutskott        
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§ 199  

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

Dnr 2019-000484  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att sammanträdesdagar för kommunstyrelsen är 

20 januari, 10 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 1 juni, 22 juni, 7 september,  
12 oktober, 9 november, 23 november samt 14 december,  

att uppmana nämnder och styrelser att i den mån det är möjligt att anpassa sina 
sammanträdesdagar så att ärenden kan gå vidare till kommunstyrelsen utan 
fördröjning.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige är  

26 februari, 1 april, 29 april, 27 maj, 17 juni, 23 september, 28 oktober,  
25 november samt 9 december.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

I förslaget ligger att fortsättningsvis sammanträder kommunstyrelsen på 
måndagar kl 13:30 och kommunfullmäktige på onsdagar kl 19:00 som det varit 
de senaste åren.  

I förslaget ligger också att samma regler för sammanträdesfria kvällar efterföljs. 
Det vill säga att sammanträdesfri kväll är måndagen i samma vecka som 
kommunfullmäktiges möte. Sammanträdesfri kväll finns för kommunstyrelsen är 
på onsdagen veckan innan kommunstyrelsens möte.  

Kommunstyrelsen har sedan tidigare gett ekonomichefen i uppdrag att ta fram 
förslag på ny budgetprocess. Förvaltningen kommer när beslut om 
budgetprocess är fattat att uppdatera tabellen med ekonomiärenden med mera. 
Det möte då kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten äger rum på dagtid.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2019-09-25 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder och utskott 

Sydvatten, Svedalahem, MalmöLundregionen     
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§ 200  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000468  

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 2019-02-25 § 40, som gäller från 2019-03-01.  

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 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration, sammanträdesprotokoll 
2019-08-26 
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§ 201  

Rapport om pensionsförvaltning augusti 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen framlägger en rapport av pensionsförvaltningen för augusti 
månad 2019.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning augusti månad 2019, daterad 2019-09-18 

 

 



 

 

27(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 202  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2019-000478  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen post till kommunstyrelsen från 2019-08-12 till och med 2019-09-16.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, protokollsutdrag 2019-09-12 
§ 40, beslut angående tilläggsavtal rörande marköverlåtelseavtal avseende 
Svedala 1:87 inom Segestrand 

 

Svedala kommunhus AB, Sammanträdesprotokoll 2019-08-16 styrelsemöte 

 

Svedala kommunhus AB, Sammanträdesprotokoll 2019-09-02 styrelsemöte 

 

Bostads AB Svedalahem, sammanträdesprotokoll, 2019-08-20 styrelsemöte  

 

Svedala exploaterings AB (SVEDAB), sammanträdesprotokoll, 2019-08-20, 
styrelsemöte 

 

Länsstyrelsen i Skåne, information, Förslag på kommuntal för 2020 i Skåne län, 
inkom 2019-08-23 

 

 



 

 

28(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-09-30  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 203  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse för 
kommunstyrelsen. Övriga ledamöter och ersättare delger information från 
uppdrag, möten och liknande som är av intresse för kommunstyrelsen.  

Ordförande i kommunstyrelsen utskott för arbete och integration informerar om 
att utskottet har bett om mer djupgående rapportering av olika ekonomiska 
variabler med förslag till åtgärder för bland annat återföring i budget.  

Andra utskotts beredning av ärenden är ärenden i detta möte.  

 

Övriga rapporter och anmälningar.  

Tf ekonomichef informerar om kommande delårsrapport för kommunens första 
åtta månader 2019 

Kommunstyrelsens ordförande med flera har deltagit på Totalförsvarsdagen 
och delgav sina intryck om konferensen och om vad vissa saker kan komma att 
innebära för Svedala kommun. 

Kommundirektör Johan Lundgren informerar om pågående arbetet kring 
kommunstyrelsens förjäveskostnader.  
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§ 204  

Extra sammanträde i kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000255  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

i enlighet med ordförandes förslag om att ha ett extra möte onsdag 9 oktober 
2019 med start kl 17:00.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen har ett extra 
sammanträde onsdag 9 oktober kl 17:00. Kommunstyrelsen ska då endast fatta 
beslut i två ärenden, anställning av ekonomichef och utbildningschef.  

Rekryteringsprocessen för dessa två tjänster är snart klar och beslut om 
anställning kan inte vänta till kommunstyrelsens nästa ordinarie sammanträde 
21 oktober.  

 

 


