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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 21 oktober 2019 kl 13:30- 16:55 

 ajourneras 14:25-14:50 och 16:00-16:15 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Jesper Sennertoft 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-10-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 207-223 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Jesper Sennertoft  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-10-21 

Anslaget sätts upp 2019-10-24 Anslaget till och med 2019-11-18 

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) 
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) 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Hans Järvestam (M)  

Ersättare och insynsplatser 

Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Mats Bentmar (ÄS)   
Torbjörn Sköld (S)                            §§ 207-212 
Therese Wallin (MP) 
Stefan Sarmed (KD) insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Lars Tingsmark, tf ekonomichef  
Bengt Persson, budgetekonom               §§ 207-209, 223 
Fredric Palm, strategisk planeringschef  §§ 213-214 
Karin Gullberg, stadsarkitekt                   §§ 213-214 
Annika Borg, HR-chef                              §§ 216-217 
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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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§ 207  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärende 3. Budget 2020 med plan för 
2021-2022 för Svedala kommun behandlas sist, och att ärende behandlas i den 
ordning som passar inbjudna tjänstepersoner, sålunda behandlas ärende 9, 10 
och 11 som ärende 7, 8, 9 och ärende 8 som 11. I övrigt följs ärendelistan. .  
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§ 208  

Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
delårsrapport per 31 augusti 2019 

Dnr 2019-513 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges delårsrapport per 31 
augusti 2019 och lägga den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport per den 31 augusti 
2019 för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamheter. Rapporten 
sammanfattar vad som hänt under årets första åtta månader samt ger 
ekonomisk statusrapport tillsammans med verksamhetsområdenas 
måluppfyllelse för samma period.  

Kommunfullmäktiges budget 

Svedala kommun erhöll mer i statsbidrag för anordnandet av valet till 
Europaparlamentet än förväntat. Detta innebär att valnämndens del av 
kommunfullmäktiges budget beräknas gå med överskott om cirka 500 000 
kronor. Kommunfullmäktiges utgifter är högre än tidigare år vad gäller partistöd. 
Detta beror på att kommunfullmäktige nu har två partier fler jämfört med 
föregående mandatperiod. Kommunfullmäktige prognostiseras lämna överskott 
om cirka 200 000 kronor. 

Kommunstyrelsens budget 

Kommunstyrelsen uppvisar ett negativ resultat för perioden på 3,1 miljoner. 
Bland annat tre ej budgeterade poster har belastat kommunstyrelsen; 
avgångsvederlag på 1,4 miljoner, kostnad på 1,0 miljon för överenskommelse 
med Trafikverket rörande Svedala stationsområde samt ett ej budgeterat 
kommunalråd. 

Arbete och integrations negativa resultat orsakas av stigande kostnader för 
ekonomiskt bistånd samt kostnader för bosättning för nyanlända. Prognosen för 
Arbete och integration beräknas till minus 2,8 miljoner. 

Prognosen för kommunstyrelsen 2019 beräknas till minus 5,1 miljoner kr.  

Kommundirektör Johan Lundgren är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges delårsrapport 2019, daterad 2019-
10-11        
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§ 209  

Svedala kommuns delårsrapport per den 31 
augusti 2019 

Dnr 2019-000513  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapporten för Svedala kommun per 31 augusti 2019.  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för 
att nå det budgeterade överskottet om 10 mnkr och  

att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder vad 
gäller budgetföljsamhet. Båda uppdragen återrapporteras i samband med 
ekonomisk uppföljning i november.    

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger delårsrapport per 31 augusti 2019 tillsammans 
med prognos för helår. 

Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten 
är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisionens skriftliga 
bedömning ska biläggas rapporten.  

Finansförvaltningen redovisar positiv budgetavvikelse med 32,1 mnkr. 
Överskott har uppstått avseende försäljning av andelar av 
pensionsförvaltningen, värdeökning pensionsförvaltning, tomtförsäljningar, 
skatteintäkter, utdelning från Kommuninvest och ej utnyttjade anslaget för 
finansiell reserv. 

Verksamheterna redovisar en negativ avvikelse för perioden med  
nästan 1,8 mnkr.  

Helårsprognosen för verksamheterna redovisar ett underskott på 11,7 mnkr. 

Tf ekonomichef Lars Tingsmark är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Delårsrapport för Svedala kommun januari-augusti 2019, daterad 2019-10-01 

Delårsrapport teknisk nämnd 

Delårsrapport bygg- och miljönämnd 

Delårsrapport socialnämnd 

Delårsrapport utbildningsnämnd 

Delårsrapport kultur- och fritidsnämnd 
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Yrkanden 
Ordförande föreslår att två besluts att-satser läggs till beslutet och de är att ge 
kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att nå 
det budgeterade överskottet om 10 mnkr och att ge kommundirektören i 
uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder vad gäller budgetföljsamhet. 
Båda uppdragen återrapporteras i samband med ekonomisk uppföljning i 
november.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen bifallen ordförandes förslag.  

Beslut skickas till 
Kommundirektör 

Tf ekonomichef  
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§ 210  

Näringslivsstrategi 2019-2022 

Dnr 2019-000497  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Näringslivsstrategi 2019 – 2022.   

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och verkställa en kommunikationsplan 
för Näringslivsstrategin 2019-2022s måluppfyllelse.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommuns näringslivsstrategi 2019-2022 ska bidra till att främja ett gott 
företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla 
företag i kommunen. Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete 
under perioden 2019–2022. Bakom näringslivsstrategin står Svedala kommun 
och kommunens näringslivsråd.  

Näringslivsstrategin är ett av flera styrdokument som har relevans för 
näringslivets förutsättningar i kommunen och måste ses som en del i den 
helheten. 

Näringslivsstrategin innehåller fyra strategiska fokusområden som tillsammans 
bidrar till ett starkt företagsklimat och till kommunens tillväxt. Syftet är att nå 
målet med ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. 
Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan representanter för 
Svedala kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän vid bland annat 
dialogmöten och workshopar under 2018 och med underlag från djupintervjuer 
med kommunens företag gjorda under 2018.  

Kommundirektör Johan Lundgren är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av näringslivsutvecklare, daterad 2019-08-17 

Förslag till Näringslivsstrategi 2019-2022, daterad 2019-10-03 

Beslut skickas till 
Närings- och turismutvecklare  

Kommunikationschef     
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§ 211  

Utredning om Svedala kommuns medlemskap i 
Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK) 

Dnr 2019-000514  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att utreda om Svedala kommuns 
medlemskap i RÅSK ska fortsätta. Utredningen ska vara kommunstyrelsen till 
handa till kommunstyrelsens möte i november 2019.   

Reservationer 
Ambjörn Hardenstedt (S): Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  

Therese Wallin (MP) lämnar följande protokollsnot: att Miljöpartiet reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas avslagsyrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 att Svedala kommun fortsatt ska 
vara medlem och bidragsgivare till Romeleås- och sjölandskapskommittén 
(RÅSK). Innan beslutet fattades, utreddes nyttan och fördelarna med 
medlemskapet i RÅSK.  

Förutsättningarna har sedan dess ändrats och därför initieras en ny utredning 
där syftet med uppdraget är: 

• att undersöka på vilket sätt Svedala kommun haft nytta av medlemskapet och 
bidragsgivandet till RÅSK. 

• att undersöka vad Svedala kommun eventuellt skulle gå miste om vid 
eventuellt utträde ur RÅSK.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om uppdraget, daterat 2019-10-09    

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag till liggande förslag. 

Peter Henriksson (ÄS) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
om att starta en utredning, dels Ambjörn Hardenstedts (S) avslagsyrkande på 
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detsamma. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringschef  

Vikarierande naturvårdsansvarig 
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§ 212  

Kommunstyrelsens yttrande över Risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) för Svedala kommun 
2019-2022 

Dnr 2019-000473  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna förslag till yttrande, daterat 2019-10-07, som kommunstyrelsens 
eget yttrande.    

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 2 kap. 1 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun 
analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen i fredstid 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Kommunen ska 
vidare för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den hantera 
extraordinära händelser.  

Funktionen kommunal krisberedskap vid kommunens räddningstjänst har 
överlämnat utkast till Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019–
2022. Utkastet har remitterats till samtliga nämnder. 

Kommunledningen har genom stabschefen tagit fram förslag till yttrande för 
kommunstyrelsen som nämnd. I yttrandet har kommunledningen främst utgått 
från åtgärdsförslagens påverkan på kommunförvaltningen, såväl personellt som 
ekonomiskt. Yttrandet bifogas kommunstyrelsens ärende separat.  

Kommundirektör Johan Lundgren och stabschef Teresa Fridell är 
föredraganden i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2019-10-07 

Förslag till yttrande över utkast till Risk- och Sårbarhetsanalys för Svedala 
kommun 2019-2022, daterat 2019-10-07 

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

Bilaga till RSA - SEKRETESS 

Internremiss 

Beslut skickas till 
Räddningschef, stf räddningschef och kommundirektör 
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§ 213  

Detaljplan för del av Svedala 25:18 med flera, 
Bovieran, Svedala kommun, Skåne län 

Dnr 2019-000068  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till antagandehandling för detaljplan för del av Svedala 25:18 
med flera, Bovieran i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av 
bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 
25:18.  

Bovieran (exploatör) avser att upprätta ett bostadskvarter med totalt 54 
seniorlägenheter grupperade runt en gemensam inglasad uteplats. Tillfart till 
området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om 
byggnaderna.   

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-10-
03 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag plex 2019-10-03-§ 42 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2019-09-24  

Plankarta för del av Svedala 25:18 med flera, Bovieran, daterad 2019-09-11 

Illustrationsplan Bovieran, daterad 2019-09-11 

Planbeskrivning för del av Svedala 25:18 med flera, Bovieran, daterad 2019-09-
11   

Utlåtande för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran daterad 2019-09-11 

Samrådsredogörelse för del av Svedala 25:18 med flera, Bovieran daterad 
2019-05-21 
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§ 214  

Detaljplan för del av Värby 61:402, 61:423, 44:506 
och 44:566 Bara centrum i Bara, Svedala 
kommun, Skåne län 

Dnr 2019-000211  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
del av fastighet Värby 61:402, 61:423, 44:506 och 44:566 Bara centrum i Bara, 
Svedala kommun samt  

att upprätta planavtal med exploatör.  

Protokollsanteckning  
Birgitta Delring (BP) lägger följande notat till protokollet: att beakta att det finns 
tillräckligt med parkeringsplatser i Bara centrum.  

Sammanfattning av ärendet 
Peab Sverige AB har inkommit med en begäran om detaljplan för del av 
fastigheterna Värby 61:402, 61:423, 44:506 och 44:566 ”Bara centrum” i Bara 
tätort, Svedala kommun. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder, 
parkeringsplatser till boende och centrumbesökare samt att skapa planmässiga 
förutsättningar för att bibehålla det befintliga fjärrvärmeverket. Planområdet 
ligger söder om centrum och norr om Malmövägen. 

Gällande detaljplan för aktuellt område antogs oktober 2008, lagakraft maj 
2009. Denna möjliggör utbyggnad av bostäder inom det aktuella området, men 
medger inte möjlighet att bi behålla det befintliga fjärrvärmeverket.  

Planförfarande föreslås att utföras med planprocess – utökat planförfarande.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-10-
03 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag plex 2019-10-03 § 43 

Tjänsteskrivelse av Fredric Palm, daterad 2019-09-26 

Ansökan om planuppdrag av Peab Sverige AB, 2019-09-10   

Beslut skickas till 
Strategisk planeringschef      
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§ 215  

Införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i 
särskilt boende inom äldrevården 

Dnr 2019-000516  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa LOV inom särskilt boende inom äldrevården, samt 

att delegera till Socialnämnden att införa valfrihet inom särskilt boende enligt 
LOV.    

Reservationer 
Ambjörn Hardenstedt (S), Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande, bilaga 1. 

Peter Henriksson (ÄS), Älska Svedala reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande, bilaga 2.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att införa LOV 
(lagen om valfrihetssystem) inom särskilt boende inom äldrevården, samt att 
delegera till socialnämnden att införa valfrihet inom särskilt boende enligt LOV.  

Socialnämnden har vid flera tillfällen behandlat ärendet om införande av LOV i 
särskilt boende inom äldrevården.  

En utredning har tagits fram av socialchefen på uppdrag av socialnämnden. 
Utredningen beskriver bland annat vad LOVen är och vilka krav som ställd på 
en kommuns som inför LOV, ekonomiska konsekvenser med mera. 
Utredningen beskriver också vilka frågor Socialnämnden ska ta ställning till om 
ett beslut om införande fattas. 

Pensionärsrådet som är remissinstans i frågor som rör äldre har yttrat sig i 
ärendet och pensionärsrådet framför till kommunstyrelsen att ärendet om LOV 
inte är fullständigt utrett och inte förankrat hos Svedala kommuns invånare samt 
att i dagsläget ser inte pensionärsrådet någon fördel med att införa LOV.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-17 § 104 

Torbjörn Skölds (S) och Göran Malmbergs (S) reservation mot beslut § 104 

Kerstin Ovallius' (ÄS) reservation mot beslut § 104 

Utredning LOV INOM SÄRSKILT BOENDE, daterad 2019-09-19 av Socialchef 
Leena Berlin Hallrup 

Protokollsutdrag pensionärsrådet 2019-10-17 § 42    
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Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag om att införa LOV med 
instämmande av Per Mattsson (M). 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på liggande förslag med instämmande av 
Peter Henriksson (ÄS),  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
om att införa LOV, dels Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras avslagsyrkande 
på detsamma. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns.  

Den som vill att LOV ska införas röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner nej 
faller förslaget om att införa LOV.  

Omröstningsresultat: 7 ja, 4 nej 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Eric Stoy (M), Sara Ripa (C), Ronny Johnsson 
(SD), Tobias Ström (SD) Peter Frost Jensen (SD) och Linda Allansson Wester 
(M). 

Nej-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin 
Jovanovic (S), Jesper Sennertoft (S).  
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§ 216  

Samråd om fråga är av principiell beskaffenhet för 
Svedala Exploaterings AB  

Dnr 2019-000525  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge som svar till Svedabs styrelse att kommunfullmäktige ska ges möjlighet 
att ta ställning inför ett eventuellt beslut om avyttring eller avveckling av Svedala 
Folkets Hus av den anledningen att en konsekvens av avveckling av Folkets 
Hus kan bli rivning.   

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige inte har något att invända mot Svedabs förslag att 
avyttra eller avveckla Svedala Folkets Hus.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Exploaterings AB:s (Svedab) styrelse beslutade den 23 september 
2019, § 35, bland annat att uppdra åt bolagets VD att komma överens med 
hyresgästen i Svedala Folkets Hus att hyresavtalet upphör samt att arbeta för 
avveckling av Svedala Folkets Hus, exempelvis genom avyttring som kan ha till 
följd att fastigheten rivs. Svedabs styrelse beslutade även att samråda med 
kommunstyrelsen om frågan är av sådan principiell beskaffenhet i 
verksamheten att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning innan 
styrelsen fattar fortsatta beslut om Folkets hus.  

Kommunförvaltningen har utrett frågan genom stabschefen. Folkets Hus 
motsvarar 0,5 % av Svedabs fastighetsinnehav sett till marknadsvärde. Folkets 
Hus står vidare för 1,8 % av andelen uthyrningsbar yta i Svedabs 
fastighetsbestånd. Att försälja fastigheter är en del av Svedabs uppdrag att 
förvärva, bebygga och förvalta fastigheter. Vid en tolkning av kommunallagen 
bedömer kommunförvaltningen att frågan inte är av sådan beskaffenhet att 
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning innan beslutet fattas. 

I Svedabs ägardirektiv finns emellertid en skrivning att kommunfullmäktige ska 
ges möjlighet att ta ställning inför beslut om rivning av fastigheter. Eftersom en 
konsekvens av en avveckling av Folkets Hus kan bli rivning gör 
kommunledningen bedömningen att en eventuell försäljning av Svedala Folkets 
Hus därför ska lyftas till kommunfullmäktige för ställningstagande.  

Att kommunfullmäktige ska ges rätt att ta ställning innan ett bolag fattar ett 
beslut i en fråga innebär inte att kommunfullmäktige får besluta i själva frågan. 
Detta gör bolaget självt genom sin styrelse eller stämma. Kommunförvaltningen 
har gett alternativa förslag till beslut vad avser kommunfullmäktiges 
ställningstagande.    
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2019-10-09 

Svedabs styrelsebeslut om Folkets hus samt PM om Folkets hus 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige inte anser att Folkets 
Hus ska avvecklas eller avyttras enligt Svedabs förslag.  

Tobias Ström (SD) yrkar bifall till förslaget i sin helhet.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut i beslutet som 
kommunstyrelsens ska fatta om att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta 
ställning inför ett eventuellt beslut, vilket kommunstyrelsen bifaller.  

Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut över vad 
kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige besluta dels liggande förslag 
om att kommunfullmäktige inte har något att invända mot Svedabs förslag, dels 
motförslaget om att kommunfullmäktige inte anser att Folkets hus ska 
avvecklas eller avyttras enligt Svedabs förslag.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag. 

Votering begärs och följande voteringspropositions godkänns. 

Den som vill att kommunfullmäktige inte har något att invända angående 
Svedabs förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej föreslås 
kommunfullmäktige anse att Folkets hus inte ska avvecklas eller avyttras enligt 
Svedabs förslag.  

Omröstningsresultat: 8 ja mot 3 nej.  

Ja-röster: Per Mattsson (M), Eric Stoy (M), Sara Ripa (C), Ronny Johnsson 
(SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), Peter Henriksson (ÄS) samt 
Linda Allansson Wester (M). 

Nej-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic (S), Jesper Sennertoft 
(S).  

Beslut skickas till 
Svedabs VD     
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§ 217  

Revidering av kommunövergripande fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter, Svedala kommun 

Dnr 2019-000320  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till revidering av uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter.  

Sammanfattning av ärendet 
Översynen av uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter är föranledd av 
förändringar i tjänstemannaorganisationen genom tillsättning av ny 
kommundirektör.  

Vidare har förändringar skett i lagstiftningen på arbetsmiljöområdet gällande 
social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

Syftet med en mer detaljerad beskrivning av arbetsmiljöuppgifterna på 
respektive nivå i beslutslinjen är att tydliggöra ansvaret som följer uppdraget.  

Uppgiftsfördelningen för arbetsmiljön följer arbetsgivarens beslutslinje och finns 
på sex nivåer, från kommunfullmäktige som har det samlade 
arbetsmiljöansvaret i kommunen, vidare till nämnder/styrelse, kommundirektör, 
verksamhetschef, enhetschef/rektor och ner till vissa enskilda medarbetare. I 
det nya förslaget är arbetsmiljöuppgifterna på tjänstemannanivå mer detaljerat 
beskrivna men innehållet är i sak likvärdigt.  

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet 2019-10-08 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

HR-chef, Annika Borg, är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag personalutskottet 2019-10-08 § 25 

Tjänsteskrivelse av HR-specialist om revideringen 

Förslag till Delegationsordning av arbetsmiljöuppgifter, daterad 2019-09-25  

Uppgiftsfördelning av arbetsuppgifter - nu gällande  

Presentation av ärendet på personalutskottets möte  
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§ 218  

Svar på motion om att öka andelen solceller på 
kommunala fastigheter 

Dnr 2018-000333  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla första att-satsen i motionen om att utreda vilka av kommunens 
fastigheter som lämpar sig för solcellsanläggningar. Ett sådant uppdrag föreslås 
ges till kommunens bolag Svedab och Svedalahem AB. 

att avslå andra att-satsen om att ta fram en prioritetsordning med hänvisning till 
att beslut om åtgärder åligger fastighetsägaren, samt 

att avslå tredje att-satsen om att vid projektering av större ombyggnader och 
nybyggnader säkerställa så att möjligheterna finns att installera solceller. En 
installation av solceller bör istället prövas och beslutas under byggprocessen.  

Reservationer 
Therese Wallin (MP) vill notera till protokollet att miljöpartiet ställer sig bakom 
motionen i sin helhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd lägger fram svar på motion om solceller till kommunfullmäktige 
där första besluts att-satsen föreslås bifallas och de två följande föreslås avslås.  

Lokalstrategen har utrett motionens förslag och redogör för ärendet i 
tjänsteskrivelse/svar på motion. 

Ambjörn Hardenstedt (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har 
lämnat in en motion som handlar om att öka andelen solceller på kommunala 
fastigheter. 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 

*  att kommunen får i uppdrag att utreda vilka kommunala fastigheter som har 
takytor som lämpar sig för solcellsanläggningar och  

*  att ta fram en prioriteringsordning för installation av solceller samt  

*  att vid projektering av större ombyggnader och nybyggnader säkerställa så 
att möjligheterna finns att installera solceller.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-09-24 § 106 

Tjänsteskrivelse/svar på motion av lokalstrateg, daterad 2019-09-10 
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Motion om att öka andelen solceller på kommunala fastigheter, inkom 2018-11-
26 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
där första besluts att-satsen bifalls och de två andra avslås, dels Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande om att motionen bifalls i sin helhet. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla liggande 
förslag.  
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§ 219  

Rapport om pensionsförvaltning september 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen framlägger en rapport av pensionsförvaltningen för september 
2019.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning september 2019, daterad 2019-10-14 
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§ 220  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000502  

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 
Sammanställning över anmälda delegationsbeslut, daterad 2019-10-03   
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§ 221  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2019-000511  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen under perioden 2019-09-16 -- 2019-10-18.  

Handlingar i ärendet 
Regions Skåne, Kollektivtrafiknämndens ordförande, Svar på skrivelse om 
seniorkort 2019-09-19, inkom 2019-09-30 

Bostads AB Svedalahem, Styrelseprotokoll 2019-09-23 §§ 40-50, inkom 2019-
09-23 

Svedab, Styrelseprotokoll 2019-09-23 §§ 27-38, inkom 2019-09-23 

Sydvatten, styrelseprotokoll 2019-09-13 nr 291, inkom 2019-10-09 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén (RÅSK), Sammanträdesprotokoll 2019-
09-06, inkom 2019-10-01 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB), kallelse till ägarsamråd 21 
november 2019, inkom 2019-10-17 

Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav), kallelse till ägarsamråd 29 oktober 2019 
samt studiebesök, inkom 2019-10-18 
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§ 222  

Rapporter och anmälningar 

 

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.  

 

Rapport från: 

• Kommunstyrelsens budgetutskott 

• Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 

• Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Övriga rapporter och anmälningar. 

Eric Stoy återrapporterade från ett möte i Livsmedelsakademin.  

 

Sara Ripa återrapporterade från KKN konferensen 2019 om kommunernas och 
regionernas roll i utvecklingen av kulturella och kreativa näringar samt om möte 
med Sveriges Byggindustrier: ett samtal om bostadsbyggande. 

 

Linda Allansson Wester återrapporterade från Totalförsvarskonferensen där 
Johan Lundgren också deltagit.  

 

Kommundirektör Johan Lundgren informerade om skadegörelsen den senaste 
helgen i Svedala kommun och vad kommunen tänker göra åt det.  
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§ 223  

Budget 2020 med plan för 2021-2022 för Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000177  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra de rättelser som krävs enligt tidigare 
fattade beslut rörande Vård och omsorgs vårdplan.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

Principer för budget 2020–2022 

att följande principer ska gälla för budget 2020–2022: 

1. att ny/förändrad verksamhet finansieras inom egen ram, 

2. att eventuellt förbättrat skatteintäktsutfall under 2020 ska användas för 
effektiviseringar samt förstärka resultatet, 

3. att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om kommunbidragsjusteringar 
som inte påverkar resultatet. 

 

Skattesats 

att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2020. 

 

Kommunbidrag 

om följande kommunbidrag för budgetåret 2020: 

Kommunfullmäktige 5 451 tkr 

Kommunstyrelse     99 351 tkr 

Utbildningsnämnd 620 684 tkr 

Kultur- och fritidsnämnd 56 659 tkr 

Socialnämnd   276 180 tkr 

Teknisk nämnd 140 870 tkr 

Bygg- och miljönämnd 7 222 tkr 

Finansförvaltningen 51 300 tkr  

(varav finansiell reserv  2 000 tkr) 
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Finansförvaltningen, skatter samt finansiella kostnader och  
intäkter -1 257 800 tkr. 

 

Investeringsbudget 2020 och investeringsplan 2021-2022 

att godkänna framlagt förslag till investeringsbudget för 2020 och 
investeringsplan 2021–2022. 

 

Resultatbudget 2020, flerårsplan 2021-2022 

Förslaget nedan är en konsekvens av beslutade kommunbidrag för 2020. 

 

1. att fastställa det totala kommunbidraget för 2020 till 1 206 417 tkr,  

2. att godkänna framlagt förslag till finansiella poster, poster för senare 
fördelning samt finansiell reserv för 2020 till 51 300 tkr, 

3. att fastställa den totala investeringsbudgeten, inklusive va-enheten, för 2020 
till 135 770 tkr, samt investeringsplanen för 2021 till 136 775 tkr och för 2022 till 
117 100 tkr, 

4. att driftskonsekvenserna av investeringsanslagen ska täckas inom 
kommunbidragsramen, 

5. att fastställa förändringen av det egna kapitalet i resultatbudgeten för 2020 till 
0,1 mnkr, 

6. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån på 50 mnkr för 2020 inklusive 
VA-enheten, 

7. att godkänna att medel får i anspråk tas 2020 ur pensionsfonden med 
preliminärt 9 mnkr år 2020, 9 mnkr 2021 respektive 9 mnkr 2022, 

8. att anta flerårsplan för 2020–2022, med finansiell inriktning med resultat på 
minst 10 mnkr/år exklusive VA- och avfallsenheterna,  

9. att godkänna framlagt förslag till resultat-, balans och finansieringsbudget, 

10. att resultatet för budgeten 2020–2022 ska vara: för 2020 minst 0,1 mnkr 
exklusive va- och avfallsenheterna, att inriktningen för planen för 2021 ska vara 
ett budgeterat resultat på minst 10,0 mnkr exklusive va- och avfallsenheterna 
samt inriktningen för planen 2022 ska vara ett budgeterat resultat på 
minst + 20 mnkr exklusive va- och avfallsenheterna, samt 

11. att kommunstyrelsen ska disponera över de medel kommunen erhåller till 
följd av stark befolkningstillväxt samt finansiell reserv i enlighet med beslutat 
förslag.  

Reservationer 
Peter Henriksson (ÄS): Älska Svedala reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget budgetförslag. 
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Ronny Johnsson (SD): Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget budgetförslag. 

Ambjörn Hardenstedt (S): Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget budgetförslag. 

Therese Wallin (MP) lämnar följande protokollsnot: Miljöpartiet de gröna 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet vid flera tillfällen under 
våren, sommaren och hösten, med bland annat ett heldagsseminarium (30/9) i 
budgetutskottet där nämnderna fick presentera sina mål/visioner och 
utmaningar utifrån ett budgetperspektiv. Kommunstyrelsen har på uppdrag av 
budgetutskottet remitterat nämnderna att komma med diverse yttranden 
rörande budgeten 2020 med plan 2021-2022 till budgetutskottet.  

Budgeten MBL-förhandlas vid två tillfällen; MBL-19 i oktober och MBL-11 i 
november. 

Kommunfullmäktige beslutade Vision och mål för mandatperioden 2019-2022 
vid sammanträde 2018-11-28 § 118 där visionen är "I vår attraktiva kommun 
finns möjligheter för hela livet" med tillhörande fem övergripande mål. 

Lars Tingsmark, tf ekonomichef, är fördragande i ärendet..  

Handlingar i ärendet 
Verksamhetsbudget kommunbidrag per nämnd, daterad 2019-10-15 

Resultat-, finansierings- och balansbudget, daterad 2019-10-15 

Investeringsbudget, daterad 2019-10-15 

Kommentarer till investeringsbudget för teknisk nämnd, daterad 2019-10-15 

Kommentarer till förändringar av investeringsbudget teknisk nämnd, daterad 
2019-10-15 

Femklöverns Budgetförslag 2020-2022, justerad på Ks 

Sverigedemokraternas Budgetförslag 2020-2022 

Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets Budgetförslag 2020-
2022, justerad på Ks 

Älska Svedalas Budgetförslag 2020-2022 

Yrkanden 
Angående rättelse av handlingar föreslår ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra de rättelser som krävs enligt 
tidigare fattade beslut rörande Vård och omsorgs flerårsplan, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Angående tillvägagångssättet för att ta fram vinnande budgetförslag. 
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Ordförande föreslår att de fyra budgetförslagen från Femklövern, SD, S+Mp+V, 
samt ÄS ställs emot varandra när ordförande ställer proposition på förslagen till 
beslut om skattesats, kommunbidrag samt punkterna 1,2 och 5 i Resultatbudget 
2020, flerårsplan 2021-2022. Samtliga partier godkänner ordförandes förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag på de fyra budgetförslagen och finner att 
Femklöverns budgetförslag bifalls, vilket blir huvudförslaget.  

Votering begärs och motförslag ska röstas fram.  

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på de tre budgetförslagen (SD mot S+Mp+V 
mot ÄS) och finner att Sverigedemokraternas budgetförslag bifalls.  

Votering begärs och motförslag ska röstas fram.  

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på de två budgetförslagen (S+Mp+V mot 
ÄS) och finner att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
budgetförslag bifalls.  

Votering begärs och motförslag ska röstas fram.  

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på budgetförslagen från 
Sverigedemokraterna och  Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets och finner att Sverigedemokraternas  budgetförslag bifalls.  

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:  

Den som vill att Sverigedemokraternas budgetförslag bifalls röstar ja, den det ej 
vill röstar nej. Vinner nej har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets budget förslag bifallits.  

Omröstningsresultat: 4 ja, 3 nej och 4 avstår. 

Ja: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD) samt 
Linda Allansson Wester (M),  

Nej: Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic (S) samt Jesper Sennertoft 
(S). 

Avstår: Per Mattsson (M), Eric Stoy (M),Sara Ripa (C) samt Peter Henriksson 
(ÄS).  

 

Ordförande ställer bifall mot avslag på huvudförslaget (Femklöverns 
budgetförslag) och Sverigedemokraternas budgetförslag och finner att 
Femklöverns budgetförslag bifalls.  

Votering begärs och följande voteringsproposition godkänns:  

Den som vill att Femklöverns budgetförslag bifalls röstar ja, den det ej vill röstar 
nej. Vinner nej har Sverigedemokraternas budgetförslag bifallits.  
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-10-21  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat: 4 ja, 3 nej och 4 avstår. 

Ja: Per Mattsson (M), Eric Stoy (M),Sara Ripa (C) samt Linda Allansson Wester 
(M) 

Nej: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD)  

Avstår: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic 
(S) samt Jesper Sennertoft (S). 

 

Kommunstyrelsen bifaller de tre principerna för budget 2020-2022 och föreslår 
kommunfullmäktige anta dem.  

Eftersom Femklöverns budgetförslag för 2020-2022 bifallits noterar 
kommunstyrelsen att övriga förslag till beslut inte behöver ändras eftersom 
Femklöverns budgetförslag var liggande förslag och föreslår att 
kommunfullmäktige att anta budgeten för 2020 med plan 2021-2022.  

 

 


