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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-12-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag16 december 2019 kl 13:30-15:35, 
ajourneras 14:35-14:55 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ronny Johnsson 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-12-18 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 249, 251-263 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Ronny Johnsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Anslaget sätts upp 2019-12-19 Anslaget till och med 2020-01-14 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Hans Järvestam (M) 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Per Mattsson (M) 
Steen Salling (SD) för Peter Frost Jensen (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) för Peter Henriksson (ÄS) 
Daniel Forsberg (MP) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats  

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Andreas Johansson, controller                  § 249 
Robert Aradszky, upphandlingsstrateg      §249  
Fredric Palm, chef strategisk planeringsenhet    §§ 249, 251-254 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef                     §§ 249, 251-254 
 
 

 

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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§ 249  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att vi tar några ärenden i den ordningen 
som de passar för inbjudna tjänstepersoner, sålunda behandlades ärende 7 
och 8 som ärende 5 och 6.  
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§ 250  
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§ 251  

Rapport ekonomisk uppföljning per den siste 
november 2019 

Dnr 2019-000093  

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk uppföljning görs per den siste november utan en ny prognos för 
helår. 

Verksamheternas resultat för 11 månader uppgår till – 7 395 tkr. 
Helårsprognosen som gjordes per 30 oktober uppgick till – 9 800 tkr för 
verksamheterna, vilket bedöms som rimligt i förhållande till prognosen.  

Kommunfullmäktige samt teknisk nämnd, skattefinansierade verksamhet 
uppvisar ett överskott för perioden till och med november. Kommunstyrelse, 
utbildningsnämnd, socialnämnd, teknisk nämnd avgiftsfinansierad samt bygg- 
och miljönämnd uppvisar ett underskott för perioden. Prognosen har förändrats 
relativt lite under året trots åtgärder för effektiviseringar.  

Tf ekonomichef Lars Tingsmark är föredragande i ärendet. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2019-12-11.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk rapport för perioden januari-november 2019 för Svedala kommun, 
daterad 2019-12-11 
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§ 252  

Firmateckningsbevis för Svedala kommun 

Dnr 2019-000601  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och vid 
hennes förfall kommunstyrelsens första vice ordförande Sara Ripa, alltid med 
kontrasignation av kommundirektör Johan Lundgren eller ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld eller stabschef Teresa Fridell att teckna 
kommunens firma, innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, 
köpekontrakt, köpebrev och övriga för kommunen rättsliga bindande handlingar,  

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, budgetekonom 
Bengt Persson, ekonom Peter Jörsgård, ekonom Catharina Magnusson, 
ekonom Robert Schoug, controller Maria Dérand, controller Andreas 
Johansson, ekonomiadministratör Angelica Timrell att två i förening teckna 
kommunens plusgiro samt bankkonto, samt  

att firmateckningsbeviset gäller från och med 10 januari 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar krävs ändringar av 
formateckningsbeviset.   
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§ 253  

Detaljplan förskola i Klågerup 

Dnr 2019-000602  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta förslag till 
avsiktsförklaring tillsammans med exploatör för upprättandet av ny förskola i 
Klågerup 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
del av fastighet Vinninge 26:5 och del av Vinninge 26:11 i Klågerup, Svedala 
kommun samt  

att upprätta planavtal med exploatör.    

Sammanfattning av ärendet 
På grund av ökad nybyggnation av bostäder i Klågerup och med den tilltagande 
inflytningen, av företrädesvis barnfamiljer, finns behov av ytterligare 
förskoleplatser. I Klågerup finns idag Mumindalens förskola samt Väderlekens 
förskola. 

En nybyggnation av förskola i Klågerup har utretts och ett flertal platser har 
studerats de senaste åren. I enlighet med utrett behov och nyligen antagen (KF 
2019-09-11) Lokalförsörjningsplan för 2020-2029 behöver nu Svedala kommun 
initiera ett arbete med att ta fram en detaljplan för att möjliggöra nybyggnad av 
en ny förskola i Klågerup.  

Den nya förskolan avses placeras i nära anslutning till Klågerupskolan i den 
södra delen av tätorten. Svedala kommun och Svedab är markägare för det 
aktuella området. Utbyggnaden föreslås inom ett område som i Översiktsplanen 
2018 pekas ut för utveckling av bostäder och förskola/skola. 

Då nybyggnaden av en ny förskola i Klågerup står klar planeras de byggnader 
som inte är kvalitativa ur verksamhetssynpunkt avvecklas, det vill säga 
Mangårdsbyggnaden och Rosa paviljongen.    

Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar bifall till liggande förslag.  

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

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet   
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§ 254  

Kommundialog - Tillköp av tilläggstrafik för 
Trafikåret 2021 (december 2020 och ett år framåt) 

Dnr 2019-000573  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som svar för Svedala kommun översända trafikingenjörens tjänsteskrivelse 
som sin eget yttrande.    

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har bjudit in till ökad kommundialog inför trafikåret 2021 (T21) För 
linje 165 föreslås en översyn av linjesträckning. För linje 141 Malmö - Svedala, 
linje 145 Svedala-Trelleborg och Linje 165 Lund-Svedala föreslås översyn av 
turutbud.  

Kollektivtrafiken är strukturbildande och marknadsandelar och lönsamhet bör 
inte vara den främsta prioriteringsgrunden vid översynen. Svedala kommun 
önskar att översynen för linje 165 samordnas med Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie för väg 108 och att en avsiktsförklaring tas fram för väg 841 
(linje 142 Klågerup-Bara-Malmö). Svedala kommun ser gärna också ett 
samarbete vad avser utbyggnaden av busshållplatserna på Stortorget i Svedala 
med anledning av Svedala stations ombyggnad. Synpunkterna som lämnades i 
samband med trafikförsörjningsprogrammet bör också beaktas i de kommande 
studierna.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Åtgärdsförslag         

Beslut skickas till 
Region Skåne, kollektivtrafiken  
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§ 255  

Organisationen för Arbete och Integration 

Dnr 2019-000338  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att från och med 1 april 2020 överföra ansvaret för arbetsmarknadsinsatser, 
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt bostadsförsörjning för 
kommunanvisade nyanlända invandrare från kommunstyrelsen till 
socialnämnden, 

att kommunstyrelsen från och med 1 april 2020 inte längre ska ha ett utskott för 
arbete och integration, 

att Arbete och integration ska finnas kvar som enhet och tillhöra 
verksamhetsområde Vård och omsorg, 

att överlåta till socialnämnden att vid behov ändra enhetens och eventuellt 
verksamhetsområdet Vård och omsorgs namn, 

att kommunbidraget för Arbete och integration avseende 2020 överflyttas till 
socialnämnden,  

att uppdra åt kommunstyrelsen att särskilt följa den ekonomiska utvecklingen 
för verksamheten och socialnämnden i sin helhet varvid kommunstyrelsen ska 
ta socialnämndens yttrande kring kostnader för ekonomiskt bistånd särskilt i 
beaktande,  

att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att senast till fullmäktiges 
sammanträde 13 mars 2020 ta fram förslag på reviderade reglementen för 
respektive nämnd/styrelse med anledning av den nya ansvarsfördelningen,  

att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att revidera sina 
delegationsförteckningar med anledning av den nya ansvarsfördelningen, samt 

att uppdra åt socialnämnden att aktualisera målen för Arbete och integration 
efter 1 april 2020.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att uppdra åt kommunförvaltningen att revidera berörda 
informationshanteringsplaner, vilka ska vara klara och beslutade senast 1 april 
2020, 

att uppdra åt kommunförvaltningen 1 april 2020 att i kommunstyrelsens diarium 
stänga öppna ärenden i Arbete och integrations verksamhet och öppna 
motsvarande ärenden i socialnämndens diarium, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att samverka förändringen i enlighet med 
MBL.  
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 144, att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda organisationen för Arbete och Integration/IFO och eventuellt 
ge förslag på förändringar.  

Utredning av organisationen för Arbete och integration har gjorts av 
stabschefen genom intervjuer med socialchefen, ansvariga ekonomer för 
kommunstyrelsen och socialnämnden, socialnämndens ordförande tillika 
ordförande i utskottet för arbete och integration samt enhetschefen för arbete 
och integration. I utredningen föreslår stabschefen att enheten för arbete och 
integration i sin helhet ska överföras till vård och omsorg och att ansvaret för 
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och ansvar för bostadsförsörjning 
för kommunanvisade nyanlända invandrare ska överföras från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.     

Socialnämnden, som beretts tillfälle att yttra sig över utredningen, har i 
huvudsak inget att invända mot utredarens förslag. Socialnämnden anför dock 
att den förväntade kostnaden för ekonomiskt bistånd överstiger budgeten och 
att verksamheten ska vara korrekt budgeterad innan den överförs till 
socialnämnden.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2019-12-13.  

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-12-12, § 125. 

Yttrande av socialchefen gällande Arbete och integrations tillhörighet, daterat 
2019-12-05. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-25, § 226.  

Utredning av organisationen för arbete och integration, daterad 2019-11-20.     

Beslutsgång 
Kommunstyrelsen enas om att lägga till ett beslut i de besluten som ska vidare 
till kommunfullmäktige och beslutet lyder: att uppdra åt socialnämnden att 
aktualisera målen för Arbete och integration efter 1 april 2020.  

Beslut skickas till 
Kommundirektör  

Stabschef 

Socialchef 

Arkivarie  

Kommunstyrelsens huvudregistrator   
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§ 256  

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

Dnr 2019-000473  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun för mandatperioden 
2019-2022.   

Sammanfattning av ärendet 
Risk- och sårbarhetsanalys för Svedala kommun 2019-2022 är sammanställd 
2018/2019 av Svedala kommuns krisberedskapssamordning 
(Räddningstjänsten) för mandatperioden 2019-2022.  

Svedala kommun upprättar vart fjärde år en risk- och sårbarhetsanalys för 
Svedala kommun, som grundas på kommunernas egna analyser.  

Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att minska sårbarheten i 
Svedala kommun och på ett bättre sätt kunna hantera kriser. Analysen ska ge 
beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga för 
samhällsplanering samt bidra till en beskrivning av riskbilder i Svedala kommun.  

Räddningstjänsten har fått in remissyttranden från alla nämnder samt de 
kommunala bolagen gällande risk- och sårbarhetsanalysen. Räddningstjänsten 
har gått igenom alla synpunkter och kommentarer och gjort justeringar i 
rapporten och den tillhörande sekretessbilagan. Räddningstjänsten har 
sammanställt alla remissvar i en samrådsredogörelse med kommentarer och 
revideringsbeskrivning för varje synpunkt som inkommit.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till RSA för Svedala kommun 2019-2022 

Sekretessbilaga 

Samrådsredogörelse 

Remissyttranden från bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, Svedalahem och 
Svedab, utbildningsnämnd, socialnämnd samt kultur- och fritidsnämnd 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 

Räddningstjänsten 

Samtliga nämnder   
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§ 257  

Revidering av Stöd till föreningsverksamhet för 
barn och unga i Svedala kommun 

Dnr 2019-000580  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

godkänna revideringarna och anta de nya reglerna för Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun, samt  

att de nya reglerna för Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i 
Svedala kommun gäller från och med 1 januari 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 1/1 2020 träder en lag i kraft som innebär att barnkonventionen blir 
lagstadgad att följa. En konsekvens av detta innebär att Kultur- och 
fritidsnämnden behöver säkerställa att de föreningar som erhåller 
föreningsbidrag eller nyttjar kommuns lokaler följer de direktiv som åläggs 
föreningarna utifrån barnkonventionen. I de reviderade förslaget till har det lagts 
till att föreningar ska upprätthålla barnkonventionen. 

Kultur- och fritidsnämnden behöver effektivisera verksamheten och ser att 
föreningsbidragsformen Utvecklingsstöd är en bidragsform som är möjlig att 
avveckla och förslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
revidera författningen med ändringen att avveckla bidragsformen 
Utvecklingsstöd.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 § 69 

Förslag till revidering av Författningssamling 3:09, Stöd till föreningsverksamhet 
för barn och unga i Svedala kommun 

Information till revidering av författningssamling 3:09, daterad 2019-10-25 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på den delen av förslaget som handlar 
om att utvecklingsstödet ska tas bort.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förlag till beslut dels liggande förslag, 
dels Ambjörn Hardenstedts (S) avslagsyrkande gällande utvecklingsstödet som 
föreslås tas bort. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag. 

Votering begärs och genomförs.  
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Ordförande ställe följande voteringsproposition: Den som vill att liggande 
förslag vinner röster Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej då ska 
utvecklingsstödet kvarstå.  

Omröstningsresultat: 8 Ja mot 3 Nej.  

Ja-röster: Eric Stoy (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Ronny Johnsson 
(SD), Tobias Ström (SD) Steen Salling (SD) Caroline Gullstrand (SD), Linda 
Allansson Wester (M). 

Nej-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic (S), Daniel Forsberg 
(MP).  
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§ 258  

Svar på motion om att begränsa pyrotekniska 
varor (fyrverkeri) 

Dnr 2019-000086  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har 
till kommunfullmäktige inkommit med en motion om att begränsa pyrotekniska 
varor (fyrverkeri). Motionärerna yrkar att fullmäktige ske ge lämplig nämnd i 
uppdrag att ändra de lokala ordningsföreskrifterna så att det inte tillåts några 
undantag för pyrotekniska varor samt att kommunen ska utreda hur den kan 
kampanja för att minska användningen av pyrotekniska varor.  

Kommunledningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen. Detta eftersom kommunen – enligt ordningslag och 
praxis – inte har någon möjlighet att föreskriva ett totalt förbud mot 
användandet av pyrotekniska varor (fyrverkerier).  

Vad avser förslaget om kampanj för att minska användningen informerar 
kommunen redan idag om gällande regler och riskerna med fyrverkerier. Med 
beaktande av att vissa personer är positiva till fyrverkerier samt näringsidkares 
villkor bör kommunen, enligt kommunledningens mening, inte aktivt kampanja i 
syfte att minska användningen.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2019-12-02 

Protokollsutdrag Kf 2019-02-13 § 17 

Motion om att begränsa pyrotekniska varor, inkom 2019-02-17   

Yrkanden 
Daniel Forsberg (MP) yrkar bifall till andra att-saten i motionen om att 
kommunen ska utreda hur de kan kampanja (ev i samverkan med polis och 
räddningstjänst) för att minska användningen av pyrotekniska varor (fyrverkeri), 
med instämmande från Ambjörn Hardenstedt (S).  

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag, med instämmande 
från Tobias Ström (SD).  
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut och ställer förslagen 
mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla liggande 
förslag.  
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§ 259  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2019 

Dnr 2019-000339  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS samt 
enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL föreligger får 
Vård och omsorg för kvartal 3 år 2019. 

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. 

Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd beslutet 
gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 

Vård och omsorg har för kvartal 3 2019 följande att rapportera: 

SoL: 

Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller särskilt boende (217, 
214, 194, 189, 181, 112 dagar) samt kontaktperson (94 dagar) 

LSS: 

Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller LSS Bostad för vuxna 
(340 dagar), LSS Kontaktperson (129 dagar)  

Handlingar i ärendet 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL, 2019-10-16 

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2019-
10-16 

Protokollsutdrag socialnämndens 2019-11-07 § 114 
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§ 260  

Rapport om pensionsförvaltning för november 
månad 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning november 2019, daterad 2019-12-06 
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§ 261  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000565  

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 2019-12-10 

Skrivelse till Kommunförbundet Skåne om Migrationsverkets ersättningsformer 

Svar på ansökan om bidrag till lokalhyra 
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§ 262  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2019-000586  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna skrivelser till kommunstyrelsen under perioden 2019-11-25-2019-12-
11.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen angående kommunrevisionens 
skrivelse om whistleblowerfunktion, utgående post 2019-12-11, dnr 2019-358 

Svedalahem/Svedab, Minnesanteckningar 2019-11-28, Ägardialog mellan 
kommunstyrelsen och Svedalahem och Svedab, inkom 2019-12-11 

Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2019-11-19 § 132, slutredovisning 
Aggarpsbron med tjänsteskrivelse och rapport, inkom 2019-11-27 

Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2019-11-19 § 133, slutredovisning FSI etapp 
1, Aggarpsskolan med tjänsteskrivelse och rapport, inkom 2019-11-27 

Sydvatten, Minnesanteckningar ägarsamråd 2019-11-08, inkom 2019-11-25 

Sydvatten, Minnesanteckningar ägarsamråd 2019-10-29 med bilagor 1-10, 
inkom 2019-11-29 

Sydvatten AB, Information, Plan över fakturering delägarkommunerna 
Sydvatten AB med bilaga, inkom 2019-12-03 

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Information om att SKL byter namn till 
SKR, Sveriges kommuner och regioner, inkom 2019-11-27 

Rapport från teknisk chef och projektchef om att ärendet är avslutat avseende 
entreprenadjuridisk tvist med Barslund tillsammans med förlikningsavtal, 2019-
12-06 

RÅSK, Romeleås- och sjölandskapskommittén, mötesprotokoll 2019-11-15, 
inkom 2019-12-10 
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§ 263  

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.  

 

Linda Allansson Wester (M) informerar om att på kommunstyrelsens 
budgetutskotts möte deltog vår nya ekonomi- och utvecklingschef Boris 
Blumenfeld.  

Linda Allansson Wester (M) informerar om mötet 2 december där 5 YES 
kommunerna och Vellinge träffades för att undersöka möjliga 
samverkansområden. Gruppen ska träffas två gånger om året.  

Linda Allansson Wester (M) informerar om MLR-mötet 10 december. De mindre 
kommunerna, däribland Svedala kommun, påpekar och meddelar där att vi inte 
kommer att medverka i alla MLRs åtaganden. Svedala kommun kommer 
framöver att fokusera på infrastruktur och planfrågor.  

Eric Stoy (M), informerar om Livsmedelsakademins 2-åriga projekt om 
Nollvision av undernärda hos den äldre befolkningen.  

Sara Ripa (C) informerar om mötet om utökad ägardialog på Kommunförbundet 
Skåne. 

Johan Lundgren, kommundirektör, informerar om rekryteringsprocesserna för 
ny HR-chef och ny kommunikationschef.  

 

 


