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Beslutande Ledamöter 
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 Tjänstgörande ersättare 
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Justerare Peter Frost Jensen 
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 Sekreterare 
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 Peter Frost Jensen  
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 Kristina Larsen  
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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) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (S)  

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Per Mattsson (M) 
Steen Salling (SD) för Peter Henriksson (ÄS) 
Therese Wallin (MP) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare 

Lars Nordberg (M) 
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Kristina Larsen, utredare  
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef  
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§ 63  

Inställt evenemang 2020 samt ingående av avtal 
inför SommarRock 2021 

Dnr 2020-000008  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att konstatera att SommarRock Svedala 2020 ställs in med anledning av 
Coronapandemin och att avtalet partnerskap m.m. med Svedala Musikers Unga 
RockFörening (S.M.U.R.F) avseende SommarRock Svedala 2020 inte längre 
gäller,  

att Svedala kommun ska ingå nytt avtal om partnerskap m.m. med Svedala 
Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) avseende SommarRock Svedala 
2021 med samma förutsättningar och villkor som kommunstyrelsen beslutade 
om inför SommarRock 2020,  

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att – efter samråd med 
oppositionsråden och under ovan angivna förutsättningar – underteckna avtal 
om partnerskap m.m. med S.M.U.R.F avseende SommarRock Svedala 2021 
när datum för evenemanget har tagits fram,  

att ändra kommunfullmäktiges beslut (§ 4, 2020) att ingå borgen för Svedala 
Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) på så sätt att kreditbeloppet 
begränsas till 400 000 kronor samt att checkkredittiden gäller till och med den 
31 december 2020, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 20 januari 2020, § 10, bland annat att ingå avtal 
med S.M.U.R.F om partnerskap med mera avseende Sommarrock Svedala 
2020, samt att Svedala kommun inte kommer att ingå ytterligare avtal 
kommande år om inte årets evenemang 2020 går med överskott. 
Kommunfullmäktige beslutade 26 februari 2020, § 4, att ingå borgen för 
S.M.U.R.F för checkkredit varvid kreditbeloppet är begränsat till 2 miljoner 
kronor samt en begränsad checkkredittid till och med den 30 september 2020. 
Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta 
övriga eventuella erforderliga beslut med anledning av kommunens 
borgensåtagande.    

Med anledning av pågående Coronapandemi måste SommarRock 2020 ställas 
in. Kommunstyrelsen föreslås därför att ingå avtal för 2021 med samma 
förutsättningar och villkor som tidigare samt att ändra borgensåtagandet på så 
sätt att kreditbeloppet begränsas till 400 000 kronor samt att förlänga 
checkkredittiden till och med den 31 december 2020. Borgensåtagandet inför 
SommarRock Svedala 2021 måste därefter på nytt behandlas av 
kommunfullmäktige. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterat 2020-04-14  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-02-26, § 4 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 10 

Avtal partnerskap med mera avseende Sommarrock Svedala 2020 (KSAVTL 
2020-24) 

Beslut skickas till 
S.M.U.R.F. 

Teknisk nämnd 

Utbildningsnämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 

Ekonomi- och utvecklingschef  
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§ 65  

Försäkringsavtal 2019 

Dnr 2020-000115  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inte anta offerten från Trygg-Hansa för OCIP/Projektförsäkring,  

att inte anta offerten från Trygg-Hansa för byggsäkerhetsförsäkringen,  

att avvakta teknisk nämnds ställningstagande kring tecknande av VA-
försäkringen,  

att delta i upphandlingen av en Cyberförsäkring under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsen 16 december 2019, § 250, gavs förvaltningen i uppdrag 
att vidta en förnyad beredning avseende lämnade offerter för 
OCIP/Projektförsäkringen, byggsäkerhetsförsäkringen och VA-försäkringen. Vid 
denna förnyade beredning har förvaltningen kommit fram till att risken för skada 
inte motsvarar premiekostnaden för OCIP/Projektförsäkring och 
byggsäkerhetsförsäkringen. När det gäller Va-försäkringen har en beredning 
skett inom Miljö och Teknik, som ansvarar för VA-verksamheten och skötseln 
av allmän platsmark. Frågan kring ifall Va-försäkringen ska tecknas kommer att 
behandlas av tekniska nämnden den 21 april.   

VA-försäkringen ger skydd mot merkostnader till följd av översvämningar som 
orsakas av nederbörd. Den gäller dels översvämningar som sker genom att 
kommunens allmänna platsmark inte kan hantera den nederbörd som kommer 
och det rinner över till intilliggande fastigheter och orsakar skador. Dels gäller 
den skador som uppstår genom att kommunens VA-nät inte kan hantera den 
nederbörd som kommer och det rinner över till andra fastighetsägare och 
orsakar skador. En bedömning har gjorts av frekvensen för regresser som 
kommunen har fått betala kontra den årliga premien på 262 496 kr. Tekniska 
nämnden kommer att ta ställning till frågan om att teckna försäkringen på sitt 
sammanträde i april månad.  

Från kommunens försäkringsmäklare, Söderberg&Partners, har det inkommit 
en förfrågan om intresse att delta i upphandling av en cyberförsäkring. 
Cyberförsäkringen omfattar bland annat ersättning för kommunens ansvar när 
enligt lag olovlig spridning av personuppgifter via kommunens nätverk sker. 
Försäkringen omfattar också ersättning för kostnader som uppstår i samband 
med hackning och andra typer av dataintrång. Försäkringsbeloppen som 
erbjuds är upp till 25 mnkr med självrisker på mellan 47 300 och 236 500 kr. 
Förvaltningen gör bedömningen att delta i en upphandling för att få in en offert 
på denna försäkring är av värde. 



 

 

7(10) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019-12-16, § 250    

Svedala kommun upphandling – försäkringar 

Beslut skickas till 
Controller 

Upphandlingsstrateg 

Teknisk nämnd   
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§ 68  

Remissyttrande till teknisk nämnd om förslag till 
gemensam renhållningsordning 

Dnr 2020-000096  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att till teknisk nämnd överlämna yttrande av stabschefen som 
kommunstyrelsens yttrande, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har fått en remiss från teknisk nämnd angående ny 
renhållningsordning för Svedala kommun, med tidsfrist 15 april 2020. 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av 
en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Sysav har tillsammans med elva 
ägarkommuner tagit fram ett förlag till gemensam avfallsplan som kallas 
”Gemensam kretsloppsplan – från avfall till resurs”. Denna samt förslag till 
avfallsförskrifter och övriga bilagor har remitterats till kommunstyrelsen av 
teknisk nämnd. De elva ägarkommunerna som arbetat med Sysav är Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad.  

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument för hela 
kommunen och består av tre mål och 24 tillhörande indikatorer.  

Förslag till yttrande har tagits fram av stabschefen efter samråd med controller 
vid ekonomienheten, kommunikationschefen och strategisk planeringschef.        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2020-03-23.  

Förslag till yttrande för kommunstyrelsen, daterat 2020-04-07.  

Protokollsutdrag Tn 2020-02-18 § 12 

Remissutskick - förslag till ny renhållningsordning 

Remissförslag Från Avfall till resurs gemensam kretsloppsplan 2021-2030 

Remissversion Föreskrifter för avfallshantering Svedala kommun. 

Bilaga 1 Indikatorer 

Bilaga 2 Projektorganisation 

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning 

Bilaga 4 Nedlagda deponier 
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Bilaga 5 Uppföljning 

Bilaga 6 MKB 

Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys 

Bilaga 8 Kostnadsanalys 

Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur     

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 69  

Dialog om Trafikplan 2021 

Dnr 2020-000101  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som svar för Svedala kommun översända trafikingenjörens tjänsteskrivelse 
som sitt eget yttrande,  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.      

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har bjudit in till ökad kommundialog inför trafikåret 2021 (T21) 
Inom Svedala kommun föreslås inga trafiksatsningar men däremot 
effektiviseringar för linje 141 Malmö - Svedala, linje 145 Svedala-Trelleborg och 
Linje 165 Lund-Svedala. Svedala kommun lämnar synpunkter på 
förändringarna och anser att man bör verka för utökad trafik, i stället för 
nerdragningar.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Annette Bengtsson, daterad 2020-03-12 

Trafikplan 2021 Dialogfönster utifrån föreslagna prioriteringar 

Bilaga till åtgärdsförslag Trafikplan 2021 

Protokollsutdrag KS 2019-12-16 § 254 Tillköp av tilläggstrafik för Trafikåret 
2021 

Tidtabell linje 165 

Tidtabell linje 141 

Tidtabell linje 145            

Beslut skickas till 
Skånetrafiken, Region Skåne  

 

       


