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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 29 april 2019 kl 13:30-16:45  

 ajourneras kl 14:45-15:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Tobias Ström 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-04-30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 90-112 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Tobias Ström  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-04-29 

Anslaget sätts upp 2019-05-02 Anslaget till och med 2019-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Therése Winqvist  
 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) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Jesper Sennertoft (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS) 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Valentin Jovanovic (S)        jäv § 100 
Daniel Forsberg (MP) 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren tf kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, kanslichef 
Luisa Hansson, ekonomichef      §§ 90-100 
Annika Borg, HR-chef                 §§ 90-97 
Jenny Ahlqvist, miljöinspektör     § 98  

 

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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§ 90  

Förändring av dagordning 

Dnr 37160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärendeordningen kan komma att anpassas efter 
inbjudna föredraganden, samt meddelar några informationspunkter som tas upp 
på ärendet Rapporter och anmälningar. Ärende 10 Årlig rapportering av 
genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram behandlades som 
ärende 8, i övrigt följdes ärendeordningen.   

 

 



 

 

6(32) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91  

Ekonomisk uppföljning per siste mars 2019 

Dnr 2019-000093  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen om ekonomisk uppföljning per siste mars 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
2015 beslutade Svedala kommunfullmäktige om en ekonomistyrningsprocess 
med tätare uppföljning. Första uppföljningen görs per mars månad. 

Samtliga nämnder har beslutat om sin internbudget. En justering av 
kommunbidraget hat skett genom beslut i kommunstyrelsen 2019-03-25, § 63. 
Bland annat fördelas medel till lönerevision 2019 som reserverats i budgeten. 
Dessutom har socialnämndens budget utökats med 1 mnkr för projekt Heltid 
som norm. 

Det totala resultatet för kommunen ligger över budgeterad nivå, ca +15 mnkr. 
Detta är dock en mycket tidig uppföljning. 

Verksamheterna redovisar nästan samtliga antingen visst överskott eller ligger 
på budgeten efter tre månader. Dock kan vi konstatera att Arbete och 
Integration under kommunstyrelsen redovisar visst underskott vad gäller 
ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd genererar senaste tiden en kostnad på 
mellan 1,1 och 1,2 mkr/månad och årsbudgeten för verksamheten är ca 11,5 
mnkr. 

Ekonomichef Luisa Hansson är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk rapport per siste mars 2019, daterad 2019-04-29 
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§ 92  

Remissyttrande om Lite mer lika, översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting, SOU 2018:74  

Dnr 2019-000075  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom ekonomichefens skrivelse, daterad 2019-04-16, och 
överlämna den som kommunens yttrande till Finansdepartementet, samt  

att påtala vikten av att utjämningssystemet inte får vara kostnadsdrivande eller 
överkompensera havda kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 
I februari 2019 skickade regeringskansliet ut kostnadsutjämningsutredningens 
betänkande på remiss till 228 remissinstanser, bland annat till samtliga 
kommuner och landsting. Remissvaren ska ha inkommit till 
Finansdepartementet senast 17 maj 2019. 

Svedala kommuns ekonomi påverkas kraftigt av förslaget då kommunen gå 
miste om cirka 15 mnkr ifall förslaget blir verklighet. Kommunstyrelsen har 
beslutat att skicka in ett yttrande och uppdragit åt ekonomichefen att utarbeta 
ett förslag till yttrande. 

Ekonomichef Luisa Hansson är föredragande.   

Handlingar i ärendet 
Remissyttrande från Svedala kommun  

Yttrande kostnadsutjämning  

Protokollsutdrag 2019-02-25, § 38 Remiss om Lite mer lika 

Remiss om Lite mer lika, Finansdepartementet 2019-02-08 

Remissmissiv och sändlista, Finansdepartementet 2019-02-08     

Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar att följande att-sats läggs till beslutet: Kommunstyrelsen 
beslutar att påtala vikten av att utjämningssystemet inte får vara 
kostnadsdrivande eller överkompensera havda kostnader.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Per Mattssons (M) 
tilläggsyrkande.  
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Beslut skickas till 
Finansdepartementet 
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§ 93  

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB 

Dnr 2019-000176  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester att  
skriva på borgensförbindelser för Sydvatten AB avseende upplåning på totalt 
630 mnkr inom beslutat borgensram. Svedala andel i borgen är utifrån 
ägarandelen 2,31 % eller 14,6 mnkr.   

Sammanfattning av ärendet 
Svedala är delägare i Sydvatten AB och borgensman för bolagets lån 
tillsammans med övriga delägarkommuner. Sydvatten AB har inkommit med en 
skrivelse avseende borgensteckning för lån på totalt 630 mnkr. Lånen ska 
användas dels för refinansiering av tidigare lån (530 mnkr) samt för att täcka 
nyupplåning (100 mnkr) för att kunna göra de investeringar som ligger enligt 
plan. Lånen tas via Malmö och Helsingborg efter upphandlingen då dessa 
erbjuder mest fördelaktiga villkor. Upplåningen innebär ingen ändring av den 
beslutade borgensramen.    

Handlingar i ärendet 
Skrivelse till Sydvattens delägarkommuner 2019-04-02 

Borgenshandling Malmö stad 

Borgenshandling Helsingborg stad  

Delägarnas Borgensåtagande 2019 samt sammanställning Sydvattens lån   

Beslut skickas till 
Ekonomichef  

Sydvatten AB 

 



 

 

10(32) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94  

Projekt sänka sjukfrånvaron 

Dnr 2017-000309  

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar  

att ställa sig bakom projektsatsningen att sänka sjukfrånvaron.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har satt ett måltal för sjukfrånvaron för Sveriges kommuner och 
landsting, 2020 ska sjukfrånvarosnittet ligga på 5,5 % - att jämföra med dagens 
snitt om ca 7 %.  

För att vara en modig, attraktiv och hållbar arbetsgivare behöver vi sätta ett mål 
för vår sjukfrånvaro om 4,5% 2020. Det som präglar en hälsofrämjande 
arbetsmiljö är tydliga mål och riktlinjer, ett starkt ledarskap och delaktighet. Det 
krävs att hälsoperspektivet är en röd tråd igenom de beslut vi fattar. När våra 
medarbetare är friska och mår bra, får vi bättre kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten vi levererar till våra medborgare.  

Svedala kommun behöver sänka sjukfrånvaron för att vara en attraktiv 
arbetsgivare som både kan attrahera och behålla kompetent personal. För att 
uppnå varaktig förändring behöver stödet till kärnverksamheterna förstärkas 
och fokus förflyttas från rehabiliterande åtgärder till förebyggande och 
främjande åtgärder. 

Kommunstyrelsens personalutskott (Kspu) har berett ärendet 2019-04-18 § 12 
och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.       

HR-chef Annika Borg är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kspu 2019-04-18 § 12 

Beslutsunderlag om projektet - hälsoperspektiv 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-10  

Protokollsutdrag Kspu 2019-03-07  § 8 

Antagen Arbetsgivarpolicy för Svedala kommun 

Beslut skickas till 
HR-chef  

Ekonomichef  



 

 

11(32) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95  

Heltid som norm 

Dnr 2017-000204  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att undantag från beslut gällande heltid som norm görs för medarbetare inom 
kulturskolan samt modersmålslärare gällande dels erbjudande om 
heltidsanställning från 31/12 2020 och dels nyanställningar på heltid från 1/1 
2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsområde Utbildning har i sin samverkansgrupp diskuterat frågan 
kring heltid som norm och eventuella grupper som kan komma att behöva 
undantas och blivit eniga i att modersmålslärare och medarbetare inom 
kulturskolans verksamhet är aktuella för undantagsbeslut. 

Projektorganisationen för heltid som norm är kommunstyrelsen projektägare, 
kommunledningsgruppen styrgrupp med en projektledare från HR som är 
sammankallande till tre arbetsgrupper: 1) Utbildning; 2) Vård och omsorg och 3) 
Serviceenheten.  

Kommunstyrelsens personalutskott (Kspu) har berett ärendet 2019-04-18  § 13 
och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kspu 2019-04-18 § 13 

Yrkande 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

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

Beslut skickas till 
HR-chef   
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§ 96  

Handlingsplan årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2018 

Dnr 2018-000283  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta handlingsplanen i sin helhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Den kommunövergripande handlingsplanen för årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete har antagits i central samverkan 17 januari 2019. Åtgärderna 
föreslås genomföras enligt plan. 

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet 2019-03-07 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Kommunövergripande handlingsplan årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2018 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2019-03-07 § 7  
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§ 97  

Årlig rapportering av genomförandet av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, 
dricksvatten, vatten och avlopp, planering, tillsyn 
och prövning 

Dnr 2019-000027  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt  

att uppmana berörda nämnder att ta med genomförande av åtgärderna enligt 
Åtgärdsprogrammet i löpande arbete.  

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheterna har inkommit med begäran om rapportering av Svedala 
kommuns genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Enligt 
åtgärdsprogrammets åtgärd 1 ska alla kommuner senast den 28 februari varje 
år rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till 
vattenmyndigheterna.  

Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-
cykel 2016-2021. Programmet riktar åtgärder till elva myndigheter samt till 
samtliga länsstyrelser och kommuner. Rapporteringen utgör underlag för en 
uppföljning av genomförda åtgärder för att bedöma om fastställda 
miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller inte.  

Rapporteringen innehåller både kvantitativ och kvalitativ information.  

Miljöinspektör Jenny Ahlqvist är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2018, daterad 2019-01-19 samt Kommunernas åtgärder 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd, Bygg- och miljönämnd samt vattenråden 

Miljöinspektören    
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§ 98  

Rådet för trygghet och folkhälsa 2019-2022 

Dnr 2019-000043  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna samverkansöverenskommelse 2019-2022 mellan Svedala 
kommun och polisen. Kommunstyrelsens ordförande och chef för 
lokalpolisområde Trelleborg ska underteckna överenskommelsen, samt 

att godkänna styrdokumentet för Rådet för trygghet och folkhälsa 2019-2022, 
med tillägget att oppositionsrådet som är ledamot i kommunstyrelsen innehar 
ett uppdrag som ledamot i styrgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa.  

Sammanfattning av ärendet 
Rådet för trygghet och folkhälsa i dess nuvarande form finns sedan 
mandatperioden 2014-2018. Med den nya mandatperioden ska arbetsform och 
roll justeras något, men i övrigt fortsätter organisationen med förslag på nya 
fokusområden med handlingsplan i gängse ordning.  

Det som är nytt är att vilka funktioner som ska sitta med i styrgruppen och 
samordningsgruppen och att kommunen skriver en separat 
samverkansöverenskommelse med Polisen som är skild från rådets egen 
dokumentation (styrdokumentet). 

I slutet av förra mandatperioden lades mer fokus på rådets arbete med trygghet 
och säkerhet på initiativ av kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande för att möta upp rådande situation. Detta fokus ligger kvar i det nya 
förslaget.  

De övergripande fokusområden och målen för trygghet och folkhälsa är: 

  • att öka människors faktiska och upplevda trygghet 

  • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år 

  • att motverka våldsbejakande extremism 

  • att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa 

Nytt i samverkans överenskommelsen är att samordningsgruppen inleder 
samarbete med trafiksäkerhetsgruppen i frågor som rör trafiksäkerheten. Ett 
samarbete som följs upp kvartalsvis och trafiksäkerhetsgruppen rapporterar till 
samordningsgruppen. 

Handlingsplanen som beskriver målen, fokusområdena och 
samordningsgruppens åtaganden under 2019-2020 är framtagna av 
samordningsgruppen och beslutade av styrgruppen.   
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen 

Samverkansöverenskommelse 2019-2022 mellan Svedala kommun och polisen 

Styrdokument för rådet för trygghet och folkhälsa 2019-2022 

Samordningsgruppens handlingsplan 2019-2020. Fokusområden och 
indikatorer 

Yrkanden 
Jesper Sennertoft (S) yrkar att oppositionsrådet (som är ledamot i 
kommunstyrelsen också ska inneha ett uppdrag som ledamot i styrgruppen i 
Rådet för trygghet och folkhälsa.  

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Jesper 
Sennertofts yrkande.  

Beslut skickas till 
Rådet för trygghet och folkhälsas styrgrupp och samordningsgrupp,  

Chef LPO och kommunpolis 

Trafiksäkerhetsgruppen    
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§ 99  

Samverkansavtal år 2019-2020 mellan Svedala 
kommun och Brottsofferjouren 

Dnr 2018-000272  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ingå samverkansavtal med Brottsofferjouren Söderslätt avseende 2019-
2020, samt 

att ersättningen, 1 kr per invånare vilket blir 21 523 kr, finansieras inom budget 
2019 för kommunledningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har sedan tidigare en samverkan med den ideella föreningen 
Brottsofferjouren Söderslätt. Samverkansavtalen tecknas årsvis. 

Föreningen har inkommit med förslag till samverkansavtal avseende 2019-
2020.  

I samband med ärendet om samverkansavtal 2017 beslutade kommunstyrelsen 
(§ 285, 2016) att ersättningen till föreningen från Svedala kommun ska vara 1 
krona per invånare. Denna ersättningsnivå föreslås gälla även för 2019.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till Samverkansavtal mellan Svedala kommun och Brottsofferjouren 
Söderslätt avseende år 2019-2020  

Information om förslag till samverkansavtal - missiv från Brottsofferjouren 
Söderslätt 

Verksamhetsberättelse från 2018, samt verksamhetsplan med budget 2019 för 
Brottsofferjouren Söderslätt.  

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Brottsofferjouren Söderslätt     



 

 

17(32) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100  

Kostnad för återställning av lokal till bostad, 
Marbäcksgatan 77-79  

Dnr 2019-000147  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att kostnaderna för iordningställandet av bostäderna finansieras med vinster 
från kommunens exploateringsverksamhet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förfrågningsunderlaget 2019-02-14 avseende ombyggnaden för 
utskick för anbudsinfordran, samt 

att ge kommunförvaltningen i uppdrag att återkräva kostnaderna hos Region 
Skåne i enlighet med gällande avtal och utfästelse.  

Jäv 
Valentin Jovanovic (S) deltar inte i handläggningen i på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att kostnaderna för iordningställandet av 
bostäderna finansieras med vinster från kommunens exploateringsverksamhet.  

Malmöhus läns landsting hyrde 1981 lokalen på Svedala 29:3, Marbäcksgatan 
77 - 79 i Svedala som gruppbostad utav HSB Brf Marbäck i Svedala. 
Ursprungligen var byggnaden tänkt och ritad som två bostäder, 4ROK, men det 
ändrades till en lokal på cirka 190 kvadratmeter.  

1995 övertog Svedala kommun hyresavtalet från Malmöhus läns landsting och 
samma år tecknades ett nytt hyresavtal mellan HSB Brf Marbäck i Svedala och 
Svedala kommun med samma innehåll i avtalet som föregående hyresavtal. 
Lokalen användes då och fram till nu för undervisning. I hyreskontraktet finns 
bilaga som anger krav på återställning. Det råder nu delade meningar mellan 
Region Skåne och Svedala kommun om finansieringen av denna återställning.  

Ett förslag till förfrågningsunderlag för ombyggnaden är framtaget. Då 
kostnaderna för iordningställandet av lägenheterna är en engångskostnad med 
oklar fördelning är förvaltningens bedömning att det är lämpligt att använda 
exploateringsvinsterna för att finansiera dem.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-03-19 § 32 
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Tjänsteskrivelse av lokalstrateg daterad 2019-03-12 

Hyresavtal HSB – MLL 

Hyresavtal HSB – Svedala kommun 

Brev från Malmöhus Läns Landsting till Svedala kommun, 1994-09-14 

Tekniska nämnden Sammanträdesprotokoll, 1995-08-21 

Förfrågningsunderlag ombyggnad 2019-02-14 

Brev nr 1 från Svedala kommun till Region Skåne, 2018-02-05 

Brev nr 2 från Svedala kommun till Region Skåne, 2018-05-21 

Svar på brev nr 2 från Region Skåne, 2018-06-20 

Brev nr 3 från Svedala kommun till Region Skåne, 2018-08-21 

Svar på brev nr 3 från Region Skåne, 2018-09-06 

Brev nr 4 från Svedala kommun till Region Skåne, 2018-11-19 

Svar på brev nr 4 från Region Skåne, 2018-12-11 
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§ 101  

Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2 
Skabersjö skola 

Dnr 2019-000003  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förslaget till antagandehandling för ändring av detaljplan 
Skabersjö 25:2 ”Skabersjö skola” Svedala kommun inför antagande i 
kommunfullmäktige samt 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta förslaget till antagandehandling för ändring av detaljplan Skabersjö 25:2 
”Skabersjö skola” Svedala kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden gav Bygg och miljö i uppdrag 15 maj 2018, §85 att 
ändra detaljplan för Skabersjö 25:2 ”Skabersjö skola”, Svedala kommun. 
Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1998-10-01. 

Syftet med planändringen är att pröva lämpligheten att uppföra en tillbyggnad 
på 60 kvm på norra fasaden av byggnaden inom kryssmark i gällande 
detaljplan. Kryssmark i gällande detaljplan reglerar att marken inte får 
bebyggas, dock om så prövas lämpligt får väl anpassade mindre uthus 
uppföras. Ändringen syftar även till att ändra utfartsförbud i gällande detaljplan 
till att tillåta in- och utfart till befintlig parkering. 

Ändringen innebär att kryssmark upphävs inom ett område på 60 kvm på den 
norra sidan av fastigheten. Gällande detaljplan har inom detta område 
kompletterats med en byggrätt för skoländamål med en byggnadshöjd på 10.0 
meter. 

Samrådshandlingar, upprättat datum har varit på samråd under tiden 26 
januari-18 februari 2019. 

Granskningshandlingar, upprättat 2019-02-28 har varit ute på granskning för 
sakägares och övriga berördas granskning under tiden 11 mars-24 mars 2019, 
samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder m.fl. enligt plan- och 
exploateringsutskottets beslut 2019-03-07. Under granskningen har det 
inkommit 8 yttranden, varav inga från berörda sakägare.  

Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information 
inte några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 
kap 10–11 §§ PBL. 

Från samrådet och granskningen kvarstår inga erinringar från berörda sakägare 
och boende. 
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Granskningen har medfört vissa mindre revideringar av granskningsförslaget: 
som  

Planbeskrivning samt Teknisk försörjning avseende energi, el och avfall.  

 

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

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt daterad 2019-04-02 

Plankarta med planbestämmelser 2019-04-02 

Planbeskrivning 2019-04-02 

Genomförandebeskrivning 2019-04-02 

Granskningsutlåtande 2019-04-02 

Protokollsutdrag Ks Plex 2019-03-07 § 4  

Beslut skickas till 
Handläggaren  
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§ 102  

Revidering av reglemente rörande arvode till 
ordförande och vice ordförande 

Dnr 2019-000054  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till reviderat reglemente rörande arvode till ordförande och vice 
ordförande med flera, att gälla från och med 1 juni 2019, samt 

att oppositionsråd som är ledamot i kommunstyrelsen ska ha rätt till tjänstebil 
utifrån samma regler som gäller för anställda.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 och 2018 genomförde en politiskt tillsatt grupp en översyn av 
arvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens politiska organisation. 
Gruppens översyn resulterade i förslag till reviderat Reglemente rörande arvode 
till ordförande och vice ordförande vilket kommunfullmäktige antog 13 juni 2018, 
§ 60. 

Efter juni 2018 har kommunfullmäktige fattat beslut om dels ersättning för 
Överförmyndare och överförmyndarersättare, dels en ny modell för fördelning 
och tillsättande av oppositionsråd. Detta innebär att det åter finns behov av 
ändringar och förtydliganden i reglementet rörande arvode till ordförande och 
vice ordförande.  

Kanslienheten har tagit fram förslag på reviderat reglemente. Föreslagna 
ändringar framgår av förslag till reviderat reglemente. I förslaget förtydligas 
också att sammanträdesarvode inte utgår för protokollsjustering.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-03-22 

Förslag till reviderat Reglemente rörande arvode till ordförande och vice 
ordförande med flera  

Yrkanden 
Jesper Sennertoft (S) yrkar att oppositionsrådet som är ledamot i 
kommunstyrelsen ska ha rätt till tjänstebil utifrån samma regler som gäller för 
anställda.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett tilläggsyrkande, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.     
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§ 103  

Ändring av reglemente för bygg- och 
miljönämnden 

Dnr 2019-000170  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att lägga till Lag om tobak och liknande produkter i § l punkt l l i bygg- och 
miljönämndens reglemente,  

att tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas 
bort ur bygg- och miljönämndens reglemente från och med 2019-07-0 l, samt  

att lägga till Beslut enligt lag om lägenhetsregister som en ny punkt innan 
nuvarande punkt l 3 i § l.  

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
justera nämndens reglemente på grund av ny lagstiftning kring bruk av tobak. 
Sveriges riksdag har beslutat om ny tobakslagstiftning som innebär att 
tobakslagen ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den nya 
lagen kommer att börja gälla i vissa delar 20 maj 2019 och det är innan de 
tidigare lagarna upphör att gälla 1 juli 2019. Bygg och miljö har mot denna 
bakgrund tagit fram förslag till ändringar i bygg- och miljönämndens reglemente.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag BMn 2019-03-21 § 32 

Tjänsteskrivelse av bygg- och miljöchefen, daterad 2019-03-18  
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§ 104  

Ändring av taxa för bygg- och miljönämnden 

Dnr 2019-000171  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att ändra rubriken och § 1 i bygg- och miljönämndens taxa så att tobakslagen 
ersätts av lag om tobak och liknande produkter samt att ta bort och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare från taxans rubrik, samt  

att taxebilaga l ändras så att avsnitten om tobakslagen och försäljning av 
elektroniska cigaretter ersätts av tjänsteskrivelsens förslag till avsnitt om tobak 
och liknande produkter.  

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden framlägger förslag till på grund av ny lagstiftning.  

Sveriges riksdag har beslutat om ny tobakslagstiftning som innebär att 
tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts 
av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland 
annat att den som säljer tobak måste ha tillstånd. Tillståndsprövningen sko ske 
på liknande sätt som prövningen av alkoholtillstånd med kontroll av 
lämpligheten hos den som ska sälja tobak. Bygg och miljö föreslår därför att en 
fast avgift med tidsfaktor 7 tas ut för prövning av ansökan om tillstånd. 
Anmälningsavgiften för tobaksförsäljning är inte längre aktuell och los därför 
bort. Anmälningsplikt och -avgift kvarstår för elektroniska cigaretter.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag BMn 2019-03-21 § 33  

Tjänsteskrivelse av bygg- och miljöchefen, daterad 2019-03-18  
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§ 105  

Förslag på ny taxa för familjerådgivningen 

Dnr 2019-000161  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avgiften för familjerådgivningen höjs från och med 1 juni 2019 till 300 kronor 
per besök, samt att socialnämnden får årligen justera ändringen utan 
föregående beslut i kommunfullmäktige enligt modellen 0,645 % av 
prisbasbeloppet. Avgiften justeras per 1 januari årligen från och med 1 januari 
2020, och justeringen får inte ackumuleras.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag att avgiften för familjerådgivningen höjs från 
och med 1 juni 2019 till 300 kronor per besök och att den ska förändras i takt 
med de årliga justeringarna av prisbasbeloppet, samt 

att justera Svedala kommuns författningssamling 2:22 i enlighet med förslaget. 

Taxan föreslås justeras årligen med ändringen av prisbasbeloppet. Avgiften 
föreslås vara 0,645% av prisbasbeloppet vilket ger en avgift på 300 kr beräknat 
på 2019 års prisbasbelopp. 

Vård och omsorg har tagit fram förslag på reviderad författningssamling, i 
förslaget är ny text grön och text som stryks är röd.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-03-14 § 36 

Förslag på reviderad taxa för familjerådgivning 
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§ 106  

Förslag om höjda kulturskoleavgifter 

Dnr 2019-000145  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avgiften för syskonrabatt höjs till 1220 kr för barn 1, 810 kr för barn 2, 410 kr 
för barn 3 samt Gruppundervisning 690 kr (dans, bild och film) med start 
höstterminen 2019. 

att kultur- och fritidsnämnden får årligen justera dessa avgifter med ändringen 
av prisbasbelopp årligen utan nytt beslut i kommunfullmäktige. 

Avgiften justeras per 1 januari årligen från och med den 1 januari 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag om ändring av avgift för 
Kulturskola.  

Avgifterna har inte reviderats sedan 2013, vilket i realiteten innebär att 
verksamheten har fördyrats med cirka 100 000 kr, utan att detta har 
kompenserats i budget. 

Avgiften vid kulturskolan i Svedala kommun bör årligen prisindexjusteras för att 
täcka kostnaderna för inflation samt löneökningar. Förslaget innebär en 
uppräkning av avgiften med 1,5% årligen, avrundat närmast 10-tal kronor, med 
start höstterminen 2019. Detta innebär 1220 kr, 810 kr för barn 2, 410 kr för 
barn 3.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-03-06 § 21 

Förslag på reviderad författningssamling 

Beslutsunderlag om avgift till kulturskola 

Författningssamling 2:10 Avgifter vid kommunala musikskolan och kulturskolan 
gäller från 2012-01-01/2013-01-01 
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§ 107  

Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter 
avseende penninginsamling 

Dnr 2019-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Johnsson och Magnus Lilja, Sverigedemokraterna, har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om lokala ordningsföreskrifter 
avseende penninginsamling. Motionärerna anför att tiggeriverksamhet kan 
medföra ordningsstörningar och minskad trygghet och att frågan om 
tiggeriförbud bör lyftas även i Svedala kommun. Motionärerna föreslår därför att 
kommunfullmäktige bland annat ska uppdra åt kommunstyrelsen eller annan 
lämplig nämnd att utreda på vilka platser förbud mot tiggeri bör införas, att ta 
fram bestämmelser om förbud mot penninginsamling på dessa platser samt att 
formulera krav på tillstånd för framförande av gatumusik.  

Frågan om vilka förutsättningar som krävs för att en kommun ska få reglera 
tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter har prövats av Högsta 
förvaltningsdomstolen i dom meddelad den 17 december 2018 (HFD 2018 ref 
75). I domen konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att passiv 
penninginsamling på offentlig plats är en sådan företeelse som får regleras 
genom lokala ordningsföreskrifter. Ordningsföreskriften får däremot inte vara för 
långtgående och inte ges ett större geografiskt område än som är påkallat. 
Kommunen har ingen skyldighet att visa att passiv penninginsamling utgör en 
störning och en reglering får också ske i förebyggande syfte. 

Det har sedan april 2017 inte inkommit några synpunkter i kommunens 
synpunktshantering som rör tiggeri (äldre synpunkter har gallrats). Enligt 
kommunpolisen har inte heller några synpunkter inkommit till polisen. Så länge 
en formulering av en ordningsföreskrift rörande penninginsamling (tiggeri) görs 
enligt de kriterier som framkommer i Högsta förvaltningsdomstolens dom finns 
oaktat detta inga juridiska hinder mot att bifalla motionen. Eftersom frågan är av 
politisk karaktär lämnar kanslienheten dock alternativa förslag till beslut.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-04-05 

Motion om lokala ordningsföreskrifter avseende penninginsamling, inkommen 
2019-01-22        
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Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till motionen och avslag till att motionen 
avslås.  

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag om att motionen avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag 
om att motionen ska avslås. 

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande ställer följande omröstningsproposition: Den som vill att motionen 
ska avslås röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej ska motionen föreslås 
bifallas.  

Omröstningsresultat: 7 Ja mot 4 Nej.  

Ja-röster:  Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C), Ambjörn 
Hardenstedt (S), Hellen Boij Ljungdell (S), Jesper Sennertoft (S), Linda 
Allansson Wester (M). 

Nej-röster: Ronny Johnsson (SD); Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), 
Mats Bentmar (ÄS).  
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§ 108  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2018 

Dnr 2018-000195  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna rapporteringen för fjärde kvartalet 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2018.  

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
föreligger får Vård och omsorg för kvartal 4 år 2018. 

Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
föreligger för Vård och omsorg kvartal 4 år 2018. 

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 4 2018 följande att rapportera: 

SoL: 

Sju ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller dagverksamhet (94 

dagar), boende (IFO) (107 dagar) samt fem särskilt boende (259, 258, 171, 143 

och 94 dagar). 

LSS: 

Två ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller korttidsvistelse (510 

dagar) och kontaktperson (94 dagar).  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-03-14 § 39 
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§ 109  

Pensionsförvaltning rapport för mars 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger redovisning av pensionsförvaltningen för mars månad 2019.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning marsmånad 2019, daterad 2019-04-10 
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§ 110  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000151  

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 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-18 

Utseende och företeckning av beslutsattestanter 

Förlängning av tilläggsavtal 1:87 

Tillförordnad utbildningschef - tills dess att uppdraget upphör dock längst till 
2019-10-01 

Tillförordnad kommundirektör - 2019-04-09-2019-04-12 

Tillförordnad HR-chef - 2019-04-09-2019-04-12 

Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning i revisionsberättelsen 2018  
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2019-000146  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Handlingar i ärendet 
a) Kommunstyrelsens budgetutskott Protokoll 2019-03-20 

b) Socialnämnden Protokollsutdrag 2019-04-11 Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

c) Bygg- och miljönämnden Protokollsutdrag 2019-03-21 Ändring av tillsynsplan 

d) Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2019-03-12 representant i FSI-
gruppen  

e) Svedalahem Bostads AB, sammanträdesprotokoll 2019-04-16 

f) Svedab, sammanträdesprotokoll 2019-04-16 

g) SYSAV, kallelse till Systav årsstämma 26 april  

h) Länsstyrelsen, beslut, bidrag till naturvårdsprojekt  

i) Sydvatten protokoll 2019-03-12 

j) Sydvatten protokoll 2019-02-01 

k) Kommunsassurans Syd Försäkring AB, årsredovisning 2018 

l) Segeåns vattendragsförbund och vattenråd, Årsberättelse 2018  

m) RÅSK, rapport Bevarandevärden på Romeleåsen underlag vid bedömning 
av materialförsörjning 

n) RÅSK, sammanträdesprotokoll 2019-03-18 

o) Regionfullmäktige, protokollsutdrag, Nytt datum för beslut om budget 17-18 
juni 2019 

p) Energikontoret Skåne, Rapport Solenergipotentialen för Skånes bebyggelse 
enligt två framtidsscenarier 
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-04-29  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

 

Linda Allansson Wester (M), ordförande i kommunstyrelsens tre utskott 
informerar om aktuella ärenden i budgetutskottet, personalutskottet samt plan- 
och exploateringsutskottet.  

Per Mattsson (M) ordförande i utskottet för arbete och integration informerar om 
aktuella ärenden i detta utskott. Bland annat att man nyligen polisanmält två 
bidragsfuskare. Det rör sig om uppemot 100 000 kr per person. 

Per Mattsson (M) informerar också om mötet i ägarrådet i Inera i förra veckan 
och om tillsättningen av person som Ineras nye styrelseordförande. 

Linda Allansson Wester (M) informerar om bolagsstämman i Systav som ägde 
rum i fredags 26 april. Även Ronny Johnsson (SD), Per Olof Lindgren (L), 
Sverker Nordgren (M)var där. 

Sara Ripa (C) informerar om ett möte hon deltog på hos Länsstyrelsen om 
migration och de nyanländas situation. 

Johan Lundgren, tf kommundirektör, informerar om Företagsmässan som ägde 
rum i förra veckan och om samarbetet med Svedala företagsgrupp och 
Företagarna. Det är viktigt att kommunen utvecklas inom näringslivsområdet 
tillsammans med näringslivet så att vi höjer oss i de olika rankingarna.  

Linda Allansson Wester (M) informerar om inspirationskvällen 22 maj för 
näringslivet i Svedala kommun, då bland annat årets företagare, framåtblickare 
och initiativtagare utnämns. Kommunstyrelsen inbjuds deltaga. 

Linda Allansson Wester (M) uppmanar kommunstyrelsen, angående 
rekryteringen och tillsättningen av de tre tjänsterna kommundirektör, 
ekonomichef och utbildningschef, att i närtid inkomma med inspel till 
kommunalrådet och oppositionsråden rörande tillsättningarna av de tre 
tjänsterna.          

.  

 


