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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 25 november 2019 kl 13:30-17:00 

 ajourneras 14:25-14:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Hans Järvestam 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-11-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 224, 228-248 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Hans Järvestam  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-11-25 

Anslaget sätts upp 2019-11-28 Anslaget till och med 2019-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus 
 

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)  

Tjänstgörande ersättare 

Daniel Forsberg (MP) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Caroline Gullstrand (SD)              jäv § 232 
Mats Bentmar (ÄS) 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Bengt Persson, budgetekonom    §§ 224-230 
Karin Gullberg, stadsarkitekt         §§ 224-225, 232-234 
Fredric Palm, chef för strategisk planeringsenhet    §§ 233-234 

 

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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§ 224  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att några ärenden byter plats för att passa till när inbjudna 
föredraganden närvarar. Ärende 5 behandlas som ärende 7 och ärende 12 
behandlas som ärende 11.  
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§ 228  

Ekonomisk uppföljning 2019 samt 
återrapportering från kommundirektören 

Dnr 2019-000093  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten Ekonomisk rapport januari-oktober 2019 för Svedala 
kommun. 

Kommunstyrelsens beslutar 

att godkänna kommundirektörens redogörelse för det ekonomiska arbete som 
genomförts för att nå det budgeterade överskottet och förbättra 
budgetföljsamheten, samt 

att notera att kommundirektören bevakar utvecklingen och återkommer med 
förslag till förändring om så skulle behövas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen har upprättat förslag på ekonomisk rapport för perioden 
januari-oktober 2019 för Svedala kommun. Ekonomisk uppföljning görs per 
siste oktober med prognos för helår.  

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde 2019-10-21 att ge 
kommundirektören i uppdrag 

 *  att återkomma med förslag på åtgärder för att nå det budgeterade 
överskottet om 10 mnkr och  

 *  att återkomma med förslag på åtgärder vad gäller budgetföljsamhet.  

Båda uppdragen återrapporteras i samband med ekonomisk uppföljning i 
november. 

Föredragande är kommundirektör Johan Lundgren och budgetekonom Bengt 
Persson.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk rapport för perioden januari-oktober 2019 för Svedala kommun, 
daterad 2019-11-18 
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§ 229  

Justering av kommunbidrag för år 2019, för bland 
annat medfinansieringsavtal med Trafikverket 

Dnr 2019-000121  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna justering av kommunbidrag för år 2019 i enlighet med 
ekonomienhetens förslag och i enlighet med denna skrivelse där det totala 
kommunbidraget justeras med 2 422 tkr från 1 196 760 tkr till 1 199 182 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger förslag till justering av kommunbidrag för år 2019 i 
enlighet med denna tjänsteskrivelse. Ekonomienheten redogör för följande 
beslut och förändringar i verksamheten och förslag till justering av 
kommunbidrag.  

Justering föreslås på följande grunder: Kostnad för medfinansieringsavtal med 
trafikverket och Förgäveskostnader Mumindalens förskola med 522 tkr.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av budgetekonom Bengt Persson, daterad 2019-11-06 

Beslut skickas till 
Ekonomichef  
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§ 230  

Skrivelse till kommunförbundet Skåne om 
Migrationsverkets ersättningsformer 

Dnr 2019-000350  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att tillskriva Kommunförbundet 
Skåne angående ersättningsformer från Migrationsverket samt behovet av en 
kommunöverskridande samverkan.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att initiera en kommunöverskridande 
samverkan kring en skrivelse till Migrationsverket angående deras 
ersättningsformer.  

De faktiska kostnader för ansvaret Svedala kommun har och har haft för 
anvisade ensamkommande barn och ungdomar har överstigit statliga 
ersättningarna. Svedala kommun har byggt upp en verksamhet för att kunna 
säkerställa myndighetsutövning, administration, boende, trygghet och vård för 
målgruppen. Migrationsverkets ersättningar till socialnämnden har sedan 2014 
då ny lag kom inte fullt ut finansierat denna verksamhet, vilket kommit att 
belasta kommunens övriga delar. 

Vidare har statens ersättningar varit eftersläpande vilket medfört svårigheter för 
kommunen att prognostisera sitt utfall. Därtill har Migrationsverket, genom 
förändringar i ersättningssystemet, ytterligare försvårat för kommunen att 
finansiera verksamheten.  

Regeringen bedömde i betänkandet till 2014 års lag att förslaget inte skulle 
medföra några kostnadsmässiga konsekvenser för landets kommuner. Detta 
har visat sig, i alla avseenden, vara fel. 

Enligt SKL’s Ekonomirapport från maj 2019 så visar det att sedan det nya 
ersättningssystemet för kommunernas mottagande av ensamkommande barn 
och unga infördes den 1 juli 2017 så har det inneburit en kostnadsövervältring 
på drygt 1 miljard kronor från staten till kommunerna. 75 procent av landets 
kommuner rapporterar om underskott inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg 2018. I SKLs ekonomirapport uppges också att mer ansvar kan 
komma att överflyttas till kommunerna på grund av Arbetsförmedlingens 
omorganisering, vilket troligen innebär fler kostnader för kommunen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Sn 2019-06-04 § 69 Initiativ till skrivelse om Migrationsverkets 
ersättningsformer 

Utdrag ut SKLs Ekonomirapport maj 2019 sidorna 28-30          
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§ 231  

Ansökan om bidrag för borgensavgift, Svedala 
Tennisklubb 

Dnr 2019-000550  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja Svedala Tennisklubb ett utökat föreningsbidrag om 161 900 kronor 
som motsvarar den borgensavgift som Svedalahallen AB betalar till kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att ta ut borgensavgift av Svedalahallen AB. 
Innevarande år uppgår borgensavgiften till 161 900 kronor och enligt tidigare 
beslut i kommunfullmäktige ska motsvarande belopp betalas ut som ökat 
föreningsbidrag till Svedala Tennisklubb.  

Handlingar i ärendet 
Ansökan om bidrag till borgensavgift från Svedala Tennisklubb, inkom 2019-10-
28 

Beslut skickas till 
Svedala Tennisklubb 

Ekonomienheten  
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§ 232  

Förslag till avtal för uppförande av föreningslokal, 
Svedala IF 

Dnr 2019-000523  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja bidrag till Svedala IF 
utifrån alternativ B,  

att justera kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag med konsekvens av fattat 
beslut, samt 

att uppmana Svedala IF att ansöka om medel från diverse fonder, som till 
exempel Skåneidrotten, Jordbruksverket och Arvsfonden för att delfinansiera 
kostnaderna för uppförandet av föreningslokal. Föreningen ska årligen redovisa 
till kommunstyrelsen var man ansökt om medel.  

Jäv 
Carolina Gullstrand (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja bidrag till Svedala IF och 
att kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag justeras.  

Svedala IF vill upprätta en ny föreningslokal med tre kontor, konferensrum, 
kiosk, samlingslokal, förråd samt toaletter på samma plats där de tillfälliga 
paviljongerna är placerade. För att finansiera byggnationen vill Svedala IF att 
Svedala kommun går i borgen, samt utbetalar ett årligt anläggningsbidrag för att 
täcka amorteringar, ränta samt drift.  

Femklöverns förslag har ändrats efter dialog med flera parter sedan kultur- och 
fritidsnämnden fattade beslut i nämnden. Förslaget heter nu alternativ A.  

Svedala IFs förslag heter alternativ B.  

Alternativ A 

Att Svedala kommun går i borgen för lån eller ger bidrag för byggnation av en 
yta om 165 kvadratmeter BOA. Svedala kommun går i borgen för ett lån på 3 
050 000 kronor samt ger ett årligt bidrag på 269 000 kr/år, som efter 6 år 
reducerats till 219 000 kr/år.  

Alternativ B 

Svedala kommun går i kommunal borgen för ett lån på 3 400 000 kronor för en 
lokalyta på 185 kvadratmeter BOA. Svedala kommun ger Svedala IF et bidrag 
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för att täcka amorteringar, ränta samt drift på 289 000 kr/år. Bidraget till Svedala 
IFs kostnad före föreningslokalen ska från och med år 2 (2022) till och med år 6 
reduceras med 10 000 kr per år. År 6 (2026) kommer bidraget vara 239 000 
kr/år. 

Kommunstyrelsens ordförande lägger fram som liggande förslag till beslut till 
kommunstyrelsen 

att godkänna tecknande av avtal, gå i borgen samt bevilja bidrag till Svedala IF 
utifrån alternativ A, att justera kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag med 
konsekvens av fattat beslut, samt att uppmana Svedala IF att ansöka om medel 
från diverse fonder, som till exempel Skåneidrotten, Jordbruksverket och 
Arvsfonden för att delfinansiera kostnaderna för uppförandet av föreningslokal. 
Föreningen ska årligen redovisa till kommunstyrelsen var man ansökt om 
medel.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-10-02 § 59 

Tjänsteskrivelse av områdeschef till kultur- och fritidsnämndens möte, daterat 
2019-09-25 

Förslag till avtal femklöverns förslag till kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till avtal Svedala IFs förslag till kultur- och fritidsnämnden 

Flygfoto Aggarpsvallen 

Ritning kompletteras 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till Alternativ B och bifall till att-satserna 2 
och 3, med instämmande av Ronny Johnsson (SD), Daniel Forsberg (Mp). 

Sara Ripa (C) yrkar bifall till liggande förslag, det vill säga bifall till Alternativ A 
och bifall till att-satserna 2 och 3, med instämmande av Linda Allansson Wester 
(M).  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut rörande första att-
satsen och ställer liggande förslag, det vill säga Alternativ A mot Alternativ B. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Alternativ A. Votering begärs 
och genomförs.  

Ordförande ställer följande voteringsproposition: 

Den som vill rösta på Alternativ A röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Vinner 
nej faller det liggande förslaget.  

Omröstningsresultat:      4 Ja-röster  mot  7 Nej-röster 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C), Linda 
Allansson Wester (M). 
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Nej-röster: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), 
Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic (S), 
Daniel Forsberg (Mp).  

Ordförande konstaterar att kvar är besluts att-satserna 2 och 3 och för dem 
finns ett förslag till beslut, vilka kommunstyrelsen bifaller.  
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§ 233  

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

Dnr 2019-000514  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Strategisk planeringsenhets förslag om att Svedala kommun ska 
utträda ur Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 att Svedala kommun fortsatt ska 
vara medlem och bidragsgivare till Romeleåsen- 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. 

Syftet med medlemskapet i RÅSK är att värna och utveckla natur- och 
kulturmiljövärdena inom Sjö- och åslandskapet. En viktig del i ändamålet är att 
arbeta för att området långsiktigt kan tillmötesgå medborgarnas behov av 
rekreation, friluftsliv och naturupplevelser och därmed också medverka till att 
förbättra folkhälsan.  

Handläggaren redogör för utredningen i tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-14. 

Slutsats 

Strategiska planeringsenheten anser inte att Svedala kommun har utnyttjat 
medlemskapet i RÅSK under medlemstiden. Svedala kommun synkroniserar 
idag arbetet med markägardialog, rekreation och turistnäringen på egen hand. I 
samband med detalj- och översiktsplanearbete besitter kommunen 
planmonopol där frågor om rekreation och friluftsliv beaktas av kommunen. Vad 
skåneleden beträffar förvaltas och utvecklas den idag av Stiftelsen Skånska 
Landskap på uppdrag av Region Skåne. Vad gäller naturvårdsarbetet 
behandlas dessa frågor tillsammans med länsstyrelsen Skåne, andra berörda 
myndigheter och markägare. Det är bland annat staten som äger och förvaltar 
vissa av kommunens reservat och skyddade områden.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om uppdraget, daterat 2019-11-14. 
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Protokollsutdrag 2019-10-21 § 211 Utredning om Svedala kommuns 
medlemskap i Romeleåsen- och sjölandsskapskommittén, daterat 2019-10-24 

Protokollsutdrag från Ystad kommun om utträde ur RÅSK 

Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämnden om utträde ur RÅSK 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på liggande förslag, det vill säga att 
kommunen ska vara kvar i RÅSK, med instämmande av Daniel Forsberg (Mp). 

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag om att kommunen ska 
lämna RÅSK, med instämmande av Peter Henriksson (ÄS).  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
om utträde ur RÅSK, dels yrkande om att kommunen ska stanna kvar i RÅSK. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag om utträde ur RÅSK.  

Beslut skickas till 
Romeleåsen- och sjölandsskapskommittén, RÅSK 
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§ 234  

Samråd - Detaljplan för del av Svedala 122:71 
(Lidl) 

Dnr 2019-000099  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förslaget till samrådshandling för detaljplan för Svedala 122:71 
(Lidl med mera), Norra industriområdet, Svedala. 

att samråd ska ske om planförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att pröva möjlighet till markanvändning för  
H (Detaljhandel, inklusive livsmedel), G (Drivmedelsförsäljning), K (Kontor)  
och Z (Verksamheter). 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-01: 

 * att upprätta förslag till ny detaljplan för Svedala 122:71 och till fastigheten 
direkt angränsande områden 

 * att planarbetet ska genomföras med användande av utökat planförfarande 

 * att uppdra till Strategisk planeringsenhet att i samband med framtagande av 
en detaljplan även upprätta erforderliga planavtal och exploateringsavtal 

 * att upprätta exploateringsprojekt för Svedala 122:71 med flera. 

Planarkitekt Joakim Axelsson redogör för ärendet i tjänsteskrivelse angående 
anläggningens påverkan på trafik, dagvatten, vatten- och avlopp, flora och 
fauna, riksintressen, klimatmål, riskhänsyn med mera.  

Stadsarkitekt Karin Gullberg är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2019-11-18  

Plankarta med planbestämmelser 2019-11-15 

Planbeskrivning 2019-11-15 

Undersökning betydande miljöpåverkan 2019-11-15¨ 

Naturvärdesbedömning 2019-06-13 

Yrkanden 
Daniel Forsberg (Mp) yrkar avslag till liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande 
förslag om att samråd ska genomföras med mera, dels, yrkande om avslag till 
detsamma. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

Beslut skickas till 
Enligt PBL 5 kap 29 § enligt fastighetsföreteckningen  

Strategisk planeringsenhet  
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§ 235  

Övergång till digital ärendehantering 2020 och 
gallring av skannade handlingar  

Dnr 2019-000546  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att Svedala kommun från och med 2020-01-01 kan sluta skriva ut på papper 
handlingar som inkommit till eller upprättats av Svedala kommun digitalt. 

Handlingar som inkommit i pappersform kan skannas och originalen kan sedan 
gallras när de inte längre behövs för verksamheten.  

För att beslutet ska gälla ska respektive nämnd tagit beslut om att anta och följa 
de upprättade riktlinjerna för gallring av pappershandlingar efter skanning. 

Kommunstyrelsen beslutar  

att för kommunstyrelsens del handlingar som diarieförs i kommunstyrelsens 
diarium och kommunstyrelsens avtalsdiarium inte ska skrivas ut för arkivering 
från och med 2020-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Svedala kommun ingått ett samverkansavtal med Lunds kommun 
gällande ett gemensamt e-arkiv är det nu möjligt att övergå till en digital 
ärendehantering och slutarkivering, något som kommer att bespara arbetstid för 
registratorerna på samtliga av kommunens verksamheter 

Stabschef Teresa Fridell är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av arkivarie Niklas Almqvist, daterad 2019-11-04 

Riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnd, valnämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, 
teknisk nämnd, utbildningsnämnd (För kännedom)  
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§ 236  

Justering av felparkeringsavgifter vid 
överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen 

Dnr 2019-000361  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att per den 31 januari 2020 upphäva författning Felparkeringsavgift för Svedala 
kommun antagen av kommunfullmäktige 1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-
04-13, § 48, 2012-05-14, § 106, 

att anta nytt förslag till författning Felparkeringsavgift för Svedala kommun att 
gälla från och med 1 februari 2020 . Enligt lagen om kommunal 
parkeringsövervakning med mera omfattas hela kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att eventuella redaktionella ändringar i författningstexten Felparkeringsavgifter 
vid överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen sker i dialog med 
kommunfullmäktiges presidium.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har låtit göra en översyn av kommunens felparkeringsavgifter.  

Parkeringsövervakningen i kommunen syftar till att skapa ett trafiksäkert och 
tillgängligt samhälle. I vissa fall upplever parkeringsvakterna att avgifterna inte 
avskräcker från fortsatt felaktigt beteende angående parkering. 

Enligt förordningen om felparkeringsavgift (SFS 1976:1128) får kommunen 
fastställa avgifter till lägst 75 och högst 1300 kronor. Förordning (2016:897).  

För att stärka säkerheten och framkomligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafiken föreslås, att förutom plats reserverad för rörelsehindrad utökas 
1000 kr gruppen med på hållplats, i kollektivkörfält, på eller inom 10 m före 
övergångsställe eller cykelöverfart, på gång- och cykelbana eller vid fara/hinder. 
Det lägsta beloppet 300 kr höjs till 400 kr. 

Föreslagna avgifter har jämförts med våra grannkommuners avgifter och 
polisen har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 2019-09-24 § 102 

Komplettering till tjänsteskrivelse av trafikingenjören, daterad 2019-10-28 

Tjänsteskrivelse av trafikingenjör, daterad 2019-05-13  

Förslag till författning 2.12, 
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Gällande författning 2:12 Felparkeringsavgift antagen av kommunfullmäktige 
1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-04-13, § 48, 2012-05-14, § 106 

Beslut skickas till 
Trafikingenjör  
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§ 237  

Justering av VA-taxan 2020 

Dnr 2019-000543  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja VA-taxan med 12%, 

att ändra VA-taxans författningstext inklusive "Brukningsavgift från och med 
2020-01-01 inklusive moms" enligt förslag, samt  

att ändringarna ska gälla från och med 1 januari 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag om en höjning av brukningsavgift om 12 %. 

Höjning av taxan föreslås på grund av att nuvarande taxa inte täcker 
verksamhetens löpande kostnader. För 2019 bedöms verksamheten gå med ett 
underskott på 3,2 mnkr för 2019. Den främsta orsaken till detta underskott är de 
kraftigt ökande kapitalkostnaderna till följd av en hög investeringstakt. 
Höjningen krävs också för höjda avgifter från Sydvatten och VA Syd och 
utökning av personal.  

VA-taxan är också översedd och vissa ändringar föreslås för att ta hänsyn till 
företeelser som blivit mer vanliga sedan taxan infördes 2011, såsom sprinkler 
och komplementbyggnader för boende. Texten har också fått vissa 
förtydliganden såsom när tilläggsavgiften ska tillämpas.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-09-24 § 104 

Tjänsteskrivelse om justering av VA-taxa av VA-chef, daterad 2019-09-13 

Förslag till VA-taxa 2020 

Jämförelse av brukningstaxa i närliggande kommuner 

Förslag till brukningsavgift från och med 2020-01-01 inklusive moms 

Budget 2020 VA 2019-2021 efter beslut kring taxehöjning 
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§ 238  

Justering av taxa för prövning och offentlig 
kontroll inom område livsmedel, foder och 
animaliska biprodukter 

Dnr 2019-000554  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta justerad taxa inom områdena livsmedel, foder och animaliska 
biprodukter, samt 

att justerad taxa gäller från och med 1 januari 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Bygg och miljönämnden framlägger förslag på justerad taxa inom områdena 
livsmedel, foder och animaliska biprodukter och föreslår kommunfullmäktige 
anta förslaget och att justerad taxa gäller från och med 1 januari 2020. 

För att säkerställa att Bygg och miljö har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet 2019/2020 behöver taxebestämmelser 
anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom 
livsmedelskedjan (2017:625) som träder i kraft 14 december 2019. Nivån på 
timavgiften föreslås vara densamma förutom att indexjustering har gjorts inför 
2020.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-10-24 § 104 

Tjänsteskrivelse om taxor för livsmedelskontroll av livsmedelsinspektör, daterad 
2019-10-15 

Förslag på justerad taxa 

Nu gällande taxa för prövning och offentlig kontroll inom område livsmedel, 
foder och animaliska biprodukter 
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§ 239  

Justering av plan- och bygglovtaxa inklusive 
mätning och för brandfarliga varor i Svedala 
kommun  

Dnr 2019-000555  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna justerad plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för 
brandfarliga varor i Svedala kommun, samt  

att justerad taxa gäller från och med 1 januari 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden framlägger förslag om justerad plan- och bygglovtaxa 
inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun och föreslår 
kommunfullmäktige att anta förslaget och att det ska gälla från 1 januari 2020.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2019-10-24 § 110  

Förslag på reviderad taxa 

Nu gällande taxa "Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga 
varor i Svedala kommun" antagen av kommunfullmäktige 2011-05- 09, § 81, 
med ändring 2012-04-16, § 79, 2014-04-11, § 48 
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§ 240  

Svar på motion om att Svedala kommun ska ha 
Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang 

Dnr 2016-000160  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen avslås.  

Reservation 

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Daniel Forsberg (Mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår i en motion om att 
Svedala skulle kunna utveckla sin förmåga att bli en evenemangskommun 
genom att lyfta fram en historisk epok för Svedala kommun om drottnings 
Margaretha och den geografiska platsen Lindholm. 

Ett sådant evenemang skulle kunna användas som en 
marknadsföringsplattform för kommunen inom besöks- och upplevelsenäringen 
med mera.  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar därför på  

* att Svedala kommun arrangerar "Lindholmsdagarna" som ett regelbundet 
återkommande evenemang och   

* att man tar fram underlag och presenterar det på hur sådana evenemang 
skulle kunna utformas och när man skulle kunna genomföra det. 

Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett svar på motionen.  

Del av yttrandet:  

Under de senare åren har kommunens arbete med besöksnäring utvecklats. 
Leaderprojektet Destination Svedala har haft ett lyckosamt utfall. 
Näringslivsbudgeten har förstärkts och ett nytt projekt, Destination Söderslätt 
har påbörjats. Parallellt med detta har samarbetet mellan aktörerna på 
landsbygden utvecklats och ett välfungerande samarbete har vuxit fram i 
Västerlens backlandskap. Om målet med de föreslagna Lindholmsdagarna var 
att stärka besöksnäringen är bedömningen som görs att de insatser som gjorts 
de senaste åren och redovisats ovan, i ett långsiktigt perspektiv, ger mer effekt 
än ett enstaka arrangemang.  
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Handlingar i ärendet 
Svar på motionen av kommunstyrelsens ordförande, daterad 2019-10-09 

Motion att Svedala kommun ska ha Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang, inkom 2016-04-12 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S), yrkar bifall till motionen, med instämmande från 
Daniel Forsberg (Mp).  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
om avslag till motionen, dels Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande om 
bifall till motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  
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§ 241  

Svar på motion om åtgärder för att hjälpa den 
biologiska mångfalden 

Dnr 2018-000240  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen om åtgärder för att öka och hjälpa den biologiska 
mångfalden då Svedala kommun sedan tidigare arbetar med frågeställningarna 
som motionen belyser. Detta görs genom olika naturvårdsåtgärder, samtidigt 
som frågorna regleras och belyses i dokumentet för ekologisk kompensation, 
förslag på ekosystemtjänster i våra tätorter samt den kommande omarbetade 
grönplanen för Svedala kommun.  

Reservation 
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att avslå motionen 
om åtgärder för att öka och hjälpa den biologiska mångfalden då Svedala 
kommun sedan tidigare arbetar med frågeställningarna som motionen belyser. 
Detta görs genom olika naturvårdsåtgärder, samtidigt som frågorna regleras 
och belyses i dokumentet för ekologisk kompensation, förslag på 
ekosystemtjänster i våra tätorter samt den kommande omarbetade grönplanen 
för Svedala kommun.  

Socialdemokraterna har inkommit till kommunfullmäktige med motion om 
åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden och öka möjligheterna. 

Motionären yrkar att:  

Kommunens olika verksamheter och bolag gemensamt ser över vilka ytor som 
lämpar sig för att främja biologisk mångfald.  

De förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald på 
sina ytor, tar fram planer för att successivt öka den biologiska mångfalden. 

Svedala kommun tar fram en strategi och mer aktivt informera kommunens 
medborgare, fastighetsägare, näringsidkare m.fl om vilka ekosystemtjänster 
deras trädgårdar och övriga ytor kan bidra med och hur detta kan främja 
biologisk mångfald.  

Arbetet påbörjas under 2019 och är som en del av kommunens arbete för en 
hållbar kommun.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-10-22 § 118 
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Tjänsteskrivelse av Alexander Nordström, daterad 2019-10-09 

Motion om åtgärder för att hjälpa den biologiska mångfalden och öka 
möjligheterna, inkom 2018-09-04 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S), yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
om avslag till motionen, dels Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande om bifall till 
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  
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§ 242  

Svar på motion om syskonförtur 

Dnr 2019-000154  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med hänvisning till de möjligheter som vårdnadshavare 
redan har att påverka valet av förskola.  

Reservationer 
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Daniel Forsberg (Mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att avslå 
motionen om syskonförtur inom förskoleverksamheten i Svedala kommun med 
hänvisning till de möjligheter som vårdnadshavare redan har att påverka valet 
av förskola.  

I Svedala kommun hanteras kön till kommunala förskolor via Utbildnings 
förvaltningsadministration. För att säkerställa likvärdighet och att alla barn som 
har rätt till förskola ska få tillgång till den tillämpas en rad rutiner, vilka redogörs 
för i tjänsteskrivelse av utredare. 

I samma tjänsteskrivelse fick utbildningsnämnden fem olika förslag till beslut att 
ta ställning till.  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in en motion 
som handlar om att Svedala kommun har idag ingen inskriven rätt till 
syskonförtur vid placering av barn i förskolan. Detta kan leda till minskad 
trygghet för barnet och bedöms således stå i strid mot Barnkonventionen.  

Därför yrkar motionärerna att kommunfullmäktige beslutar 

att utbildningsnämnden i uppdrag att införa syskonförtur vid placering av barn i 
förskolan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag utbildningsnämnd 2019-10-14 § 121 

Tjänsteskrivelse av Jan Herbertson och Annika Kraft, daterad 2019-10-03 

Uppdaterad bilaga till tjänsteskrivelsen, kapacitet och verkligt antal barn 2019-
11-14  

Motion om syskonförtur, inkom 2019-03-15 
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Yrkanden 
Hans Järvestam (M), yrkar avslag på motionen.  

Ambjörn Hardenstedt (S), yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till att 
utredningen ska kompletteras med jämförelser från andra kommuner samt hur 
önskemålen från föräldrarna de facto förhåller sig, med instämmande av Daniel 
Forsberg (Mp). 

Hand Järvestam (M), yrkar att ärendet avgörs idag.  

Ronny Johnsson (SD), yrkar avslag på motionen och att ärendet avgörs idag, 
med instämmande av Peter Henriksson (ÄS).  

Beslutsgång 
Ordförande har först att pröva om ärendet ska avgöras idag och ställer bifall 
mot avslag om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande konstaterar att det kvarstår ett förslag till beslut och det är liggande 
förslag om att motionen avslås.  
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§ 243  

Svar på motion om öppen förskola 

Dnr 2019-000155  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen gällande öppen förskola i kommunal regi med hänvisning till 
de ekonomiska konsekvenser det medför.  

Reservation 

S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Daniel Forsberg (Mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att avslå 
motionen gällande öppen förskola i kommunal regi med hänvisning till de 
ekonomiska konsekvenser det medför.  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in en motion 
som handlar om att Svedala kommun saknar en öppen förskola. Det har funnits 
tidigare och öppna förskolan var populär bland de familjer som använde sig av 
den.  

Därför yrkar motionärerna att kommunfullmäktige beslutar 

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta 
öppen förskola på olika orter i kommunen samt 

att utreda hur öppen förskola kan bli en viktig del i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet samt bidra till ökad integration och språkutveckling. 

Svedala kommun bedriver idag ingen öppen förskola. Svenska kyrkan har en 
öppen verksamhet för föräldrar och deras små barn, i Svedala tätort och i Bara. 
Barns rätt till förskola för sina egna behov är säkrad genom lagstiftning. Alla 
barn har rätt till förskola i samband med sin ettårsdag. 

I tjänsteskrivelsen redogör utredaren för gällande lagstiftning, aktuell situation i 
kommunen och för preliminär budget för drift av en öppen förskola. 

I samma tjänsteskrivelse fick utbildningsnämnden tre olika förslag till beslut att 
ta ställning till.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag utbildningsnämnd 2019-10-14 § 122 

Tjänsteskrivelse av Jan Herbertson och Annika Kraft, daterad 2019-10-14 

Motion om öppen förskola, inkom 2019-03-18 
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Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar bifall till liggande förslag om att motionen avslås.  

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till att 
utredningen ska lämna en nedbantad version av den kostnadsanalys som nu 
föreligger, där verksamhet erbjuds endast några tillfällen i veckan, med 
instämmande från Daniel Forsberg (Mp). 

Linda Allansson Wester (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.  

Beslutsgång 
Ordförande har först att pröva om ärendet ska avgöras idag och ställer bifall 
mot avslag om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande konstaterar att det kvarstår ett förslag till beslut och det är liggande 
förslag om att motionen avslås.  
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§ 244  

Svar på motion om att införa fritidsbank 

Dnr 2019-000348  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen bifallen eftersom utredning har initierats.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att 
se över möjligheterna att starta en fritidsbank för Svedala. Utredningen pågår. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in en motion 
som handlar om att införa fritidsbank. En fritidsbanken är som ett bibliotek fast 
med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som 
t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. 

2013 öppnades den första Fritidsbanken och finns i dagsläget i 80-tal 
kommuner i Sverige. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna att starta 
en fritidsbank för Svedala.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnd 2019-09-04 § 51 

Motion om att införa fritidsbank, inkom 2019-06-11 
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§ 245  

Rapport om pensionsförvaltning oktober 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning oktober 2019, daterad 2019-11-12 
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§ 246  

Anmälan av delegationsbeslut  

Dnr 2019-000512  

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 
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§ 247  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000539  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen under perioden 2019-10-16-2019-11-
24.  

Handlingar i ärendet 
Svedala kommuns revisorer, Brev till kommunstyrelsen om 
whistleblowerfunktion, inkom 2019-10-16, dnr Ks 2019-538 

 

Länsstyrelsen Skåne, Beslut om fördelning av mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning genom anvisning (kommuntal) för kalenderåret 2020, 
inkom 2019-11-11, dnr Ks 2019-536 

 

Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2019-10-22 § 115, Budget 2020-2022 

 

Svedala Exploaterings AB (Svedab), Sammanträdesprotokoll 2019-11-04 §§ 
39-45, inkom 2019-11-08 

 

Bostadsab Svedalahem, Sammanträdesprotokoll 2019-11-04 §§ 51-58, inkom 
2019-11-08 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Skrivelse till regeringen om undantag 
från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet, inkom 2019-
11-11 

 

Region Skåne, Skånetrafiken, information om nytt biljettsystem, inkom 2019-10-
23  

 

Region Skåne, Skånetrafiken, minnesanteckningar politikerrådsmötet 10 
oktober 2019, inkom 2019-10-25 
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Region Skåne, Skånetrafiken, minnesanteckningar kundrådsmötet råd 10 
oktober 2019 tillsammans med presentation, inkom 2019-10-21 

 

Boverket, Information om kommande enkäter: Bostadsmarknadsenkäten 2020 
och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2019, inkom 2019-11-08, dnr 2019-577 

 

MSB, justerade anvisningar för användning av statlig ersättning för 
kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, inkom 2019-11-15  

 

Räddningstjänsterna i Skåne, Framtiden för Räddsam - samverkan mellan 
Räddningstjänsterna i Skåne och Kommunförbundet Skåne, inkom 2019-11-21 
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§ 248  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

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

Rapport från: 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 

Kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration  

 

Övriga rapporter och anmälningar. 

Ronny Johnsson (SD) rapporterar från Sysavs ägarsamråd och studiebesök i 
Hässleholm 29 oktober 2019.  

 

Ronny Johnsson (SD) rapporterar från Sydvattens ägarsamråd i Malmö 8 
november 2019.  

 

Sara Ripa (C ) rapporterar från Greater Copenhagens möte 22 november 2019. 

 

Ambjörn Hardenstedt (S) rapporterar från Kommunassurans Syd Försäkrings 
ABs ägarsamråd 21 november 2019.  

 

Linda Allansson Wester (M) rapporterar från möte i Rådet för Trygghet och 
Folkhälsa 19 november 2019.  

 

Kommundirektör Johan Lundgren informerar bland annat om skadegörelsen på 
Svedala kommunhus 21 november 2019.      


