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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-01-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 20 januari 2020 kl 13:30-18:10 
Mötet ajourneras kl 14:20-14:35, 15:55-16:20 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Valentin Jovanovic 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-01-22 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1, 3-20 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Valentin Jovanovic  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-01-20 

Anslaget sätts upp 2020-01-23 Anslaget till och med 2020-02-14 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Kanslienheten 
 

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) 
Anders Nilsson (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Jörgen Persson (V), insynsplats                     §§ 1-8 

Övriga närvarande (inbjuden förtroendevald och tjänstepersoner) 

Per Olof Lindgren (L), ordförande i teknisk nämnd 
 
Johan Lundgren, kommundirektör 
Teresa Fridell, stabschef 
Kristina Larsen, utredare 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef  
Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och fritid          §§ 4-8 
Stephanie Georghio, samordnare Kultur- och fritid    §§ 4-8 
Lina Walldén, fritidsassistent Kultur och fritid             §§ 4-8 
Niclas Söderlund, IT-chef                                           §§ 5-9  

 

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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§ 1  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärendet som lades på senare 
behandlas näst sist på dagordningen (Remissen från Trelleborgs kommun) och 
att ärendet rörande kommunala stiftelser behandlas sist.  

Vidare föreslår ordföranden att ärenden behandlas i sådan ordning att det 
passar för inbjudna tjänstepersoner och planerade ajourneringar. Sålunda 
behandlades ärende 11 som nr 8, ärende 8 som nr 10 och ärende 10 som nr 11 
- i övrigt följdes ärendeordningen.  

Kommunstyrelsens ordförande informerar om att hon bjudit in Per Olof Lindgren 
(L) i egenskap av teknisk nämnds ordförande att närvara på detta möte, 
beroende på ärende om ny plan för budget 2021-2023 och Barnkonventionen.  

Kommunens nye ekonomi- och utvecklingschef, Boris Blumenfeld, presenterar 
sig för kommunstyrelsen.  
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§ 3  

Internbudget 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Dnr 2019-000594  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta upprättat förlag till internbudget för 2020 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 
Förslag föreligger till internbudget 2020 samt verksamhetsbeskrivning, 
framtidsfrågor samt mål för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Enligt tidplan ska kommunfullmäktig och kommunstyrelsen anta upprättat 
förslag till internbudget under december alternativt januari månad påföljande år. 

Förslagen grundar sig på beslut om kommunbidrag som antogs vid 
kommunfullmäktige 2019-11-27 § 16 för kommunfullmäktige på 5 451 tkr och 
för kommunstyrelsen på 99 351 tkr. Av materialet framgår vad som tillförts samt 
avräknats ramen jämfört med budget 2019.  

Internbudgeten fördelas enhet och funktion samt vissa fall redovisade på 
specifika verksamheter eller poster.  

Stabschef Teresa Fridell är föredragande om kommunfullmäktiges 
internbudget.  

Kommundirektör Johan Lundgren är föredragande om kommunstyrelsens 
internbudget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om internbudget 2020 

Budget 2020 samt ram 2021-2022 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 

Internbudget KF KS 2020-01-10   

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
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§ 4  

Plan för budgetarbete 2021-2023 

Dnr 2019-000631  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld presenterar plan för 
budgetarbete 2021-2023, med ekonomiska förutsättningar, ekonomiskt årshjul 
med budgetuppföljning med mera. 

Förslaget innebär nytt tillvägagångssätt i budgetarbetet då budgeten föreslås 
beslutas på våren/sommaren och på hösten arbetar man med internbudgeten.  

Kommunstyrelsen förväntas fatta beslut i ärendet på sammanträdet i februari 
2020.  

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
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§ 5  

Barnkonventionen 

Dnr 2020-000002  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen, samt 

att ge bygg- och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, teknisk 
nämnd och utbildningsnämnd samt sig själv/kommunstyrelsen i uppdrag att se 
över vad respektive verksamhetsområde kan göra för att säkerställa att 
barnperspektivet inbegrips i de kommunala verksamhetsområdena.  
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 15 september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen 
blir lag innebär att barnrättsfrågorna får högre status och att lokala och statliga 
myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare får ett större ansvar. 

Staten har det övergripande ansvaret att se till att barnkonventionens principer 
införlivas i den nationella lagstiftningen, men det är arbetet på regional och lokal 
nivå som ytterst avgör hur väl Sverige lever upp till barnkonventionens principer 
och krav. Inte minst eftersom det är på den regionala och lokala nivån som barn 
och unga i första hand kan göra sina röster hörda. 

Det är kommunens styrelse och kommunfullmäktige som ska se till att alla 
styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag lever upp till det som står i 
barnkonventionen. Barnperspektivet är inte enbart är relevant inom traditionella 
barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. 
Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska förvaltningar, till 
exempel i frågor gällande trafik, stadsplanering och miljö.  

Samordnare Stephanie Georghiou och fritidsassistent Lina Walldén från Kultur 
och fritid är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-01-07 

SKR skrift om Barnkonventionen, svensk lag från 2020, Till dig som är 
förtroendevald 

Presentation med blankett 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 
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Socialnämnd 

Teknisk nämnd 

Utbildningsnämnd 

Stabschef Teresa Fridell   
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§ 6  

Svar på motion om delvist införande av gågata på 
Storgatan i Svedala 

Dnr 2016-000391  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att avslå motionen.   

Sammanfattning av ärendet 
Lars Lundgren, miljöpartiet, har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om 
ett delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala.  

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att ge teknisk nämnd och dess 
förvaltning uppdraget att införa gågata på Storgatan mellan Bankgatan och 
Nygatan under perioden 1 april - 30 september 2017. Förvaltningen ska även 
under och efter perioden följa upp effekterna och återrapportera till nämnden 
och fullmäktige i november 2017.  

Teknisk nämnd beslutade i mars 2017 att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen, vilket även kommunstyrelsen gjorde i juni 2017. I september 2017 
beslutade dock kommunfullmäktige att återremittera motionen till 
kommunstyrelsen för en utförligare utredning av om det finns några 
detaljplanehinder. Frågan om detaljplanehinder har undersökts av Miljö och 
teknik och det finns inga hinder enligt detaljplanen att trafikreglera enligt 
förslaget i motionen. 

Under sommaren 2019 genomfördes Sommargågata på prov på Storgatan 
utmed förlängningen av Stortorget det vill säga på sträckan mellan Kyrkogatan 
och Bankgatan. Utvärdering har genomförts och teknisk nämnd beslutade 
2019-12-10 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare enligt alternativ 1b 
det vill säga genomföra sommargågata på Storgatan, delen Kyrkogatan-
Hantverkaregatan och delen Trädgårdsgatan-Långgatan, mellan 1 april till 30 
september.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-12-10 § 146 svar på idé Svedala - förslag 
om att enkelrikta Storgatan (dnr Tn 2018-193) med tillhörande tjänsteskrivelse  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-13 § 124  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-06-19 § 164  

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2017-03-21 § 36 

Motion om delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala tätort, inkom 
2016-10-07                
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§ 7  

Svedala kommuns finansiella portfölj 

Dnr 2019-000597  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge ekonomi- och utvecklingschef i uppdrag att verkställa förändringar av 
fondleverantörer.   

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomicheferna i Svedala, Kävlinge, Lomma, Vellinge, Burlöv, Markaryd, 
Örkelljunga samt Sjöbo, nedan kallade G8, har initierat en översyn av 
nuvarande fondförvaltning avseende pensionsmedel. Anledningen till 
översynen var att dagens modell har varit svår att hantera utifrån 
aktiemarknadens snabba rörlighet. Ekonomicheferna beslutade att upphandla 
nya förutsättningar för att minska sårbarheten samt att erhålla bättre priser för 
fondförvaltningen. Som stöd i upphandlingen har ekonomicheferna använt en 
oberoende konsult.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av tf ekonomichef Lars Tingsmark, daterad 2019-12-27 

Svedala kommuns författning Finansiell policy med föreskrifter för 
medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för 
pensionsförpliktelser. 

Upphandling fondförvaltning – förslag till implementering, december 2019 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2019-12-11 

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld   
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§ 8  

Höjning av simskoleavgifter 

Dnr 2019-000625  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att simskoleavgiften höjs till 600 kr per barn och period som är folkbokförda i 
Svedala kommun,  

att simskoleavgiften höjs till 1500 kr per barn och period som inte är 
folkbokförda i Svedala kommun,  

att syskonrabatten är oförändrad och är sålunda 50%,  

att de nya simskoleavgifterna gäller från och med simskolesäsongen 2020, 
samt 

att bemyndiga kultur- och fritidsnämnden att justera avgiften årligen med högst 
samma procentsats, med vilken kommunens intäkter räknas upp avrundat till 
jämna kronor.  

Reservationer 
Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Peter Henriksson (ÄS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att höja 
vissa avgifter för simskolan i Svedala kommun.  

Kultur- och fritidsnämnden har i likhet med övriga nämnder givits i uppdrag att 
effektivisera budgeten. Förslaget innebär en höjning till 600 kr per barn och 
period för barn som är folkbokförda i Svedala kommun och en höjning till 1500 
kr per barn och period som inte är folkbokförd i kommunen. 

Regler kring syskonrabatten föreslås kvarstå med 50 % rabatt från och med det 
andra anmälda barnet per säsong.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-12-04 § 79 

Angående avgift till simskola, skrivelse av ordförande daterad 2019-11-29 

Ny gällande författningssamling för simskoleavgifter 
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag 
på förslaget i sin helhet, med instämmande av Peter Henriksson (ÄS) och 
Daniel Forsberg (MP). 

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget i sin helhet, med instämmande av 
Linda Allansson Wester (M) och Hans Järvestam (M).  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns tre förslag till beslut: yrkande om bifall till 
liggande förslag, yrkande om avslag till liggande förslag samt yrkande av 
återremiss.  

Ordförande har först att pröva om ärendet ska avgöras idag.  

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

Ordförande ställer liggande förslag om bifall mot Ambjörn Hardenstedts med 
fleras avslagsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla liggande 
förslag om höjning av simskoleavgifter.  

Votering begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande voteringsproposition; den som vill bifalla liggande 
förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej faller förslaget.  

Omröstningsresultat: 7 Ja mot 4 Nej. 

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

Nej-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin 
Jovanovic (S), Daniel Forsberg (MP).  
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§ 9  

Information om fiberutbyggnad i Svedala kommun 

Dnr 2019-000503  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
IT-chef Niclas Söderlund informerar om fiberutbyggnaden i Svedala kommun. 

Om Bredband i dåtid och nutid och vad händer nu.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag 2017-01-18 § 12 beslut om bredbandsstrategin och det 
utvärdering 

Övergripande bredbandsstrategi för Svedala kommun  

Beslut skickas till 
IT-chef Niclas Söderlund  
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§ 10  

Ansökan inför SommarRock Svedala 2020 

Dnr 2020-000008  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att - under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för 
Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) - ingå Avtal om partnerskap 
m.m. avseende Sommarrock Svedala 2020,  

att bevilja S.M.U.R.F bidrag om 50 000 kronor för evenemanget Sommarrock 
2020,  

att utbetala ytterligare 15 000 kronor till S.M.U.R.F. i syfte att bidra till 
merkostnad för finansiering genom checkkredit, 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att fatta övriga eventuella 
erforderliga beslut efter samråd med oppositionsråden Ambjörn Hardenstedt (S) 
och Ronny Johnsson (SD) och kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Sara 
Ripa, med anledning av kommunens partnerskap med S.M.U.R.F rörande 
SommarRock Svedala 2020 inklusive borgensåtagandet, 

att Svedala kommun inte kommer att ingå ytterligare avtal kommande år om 
inte årets evenemang 2020 går med överskott, samt 

att bjuda in S.M.U.R.F. till kommunstyrelsens kommande möte för att muntligt 
redogöra för årets budget.   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ingå borgen för Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) för 
checkkredit. Kreditbeloppet är begränsat till 2 miljoner kronor. Checkkredittiden 
är begränsad till och med den 30 september 2020, samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta övriga eventuella erforderliga beslut 
med anledning av kommunens borgensåtagande.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F.) har inkommit med ansökan 
inför arrangemanget av den 33:e upplagan av SommarRock. Ansökan rör bland 
annat bidrag för evenemanget, disponering av lokaler och borgensåtagande för 
att S.M.U.R.F. ska kunna ansöka om och få beviljad checkkredit från Skurups 
Sparbank.  

Svedala kommun har 2018 och 2019 ingått borgen för checkkredit upp till ett 
belopp om 3,3 miljoner kronor. Borgensåtagandet för evenemanget 2019 har 
förlängts genom beslut av kommunstyrelsens ordförande. Beloppet för 
borgensåtagandet har dock sänkts till 600 000 kronor. Aktuellt saldo på 
checkkrediten per den 17 januari 2020 är - 590 318,71 kronor.  
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Evenemangen 2018 och 2019 gick med underskott. Underskottet var dock 
något lägre 2019. Representanter från kommunförvaltningen har under hösten 
2019 och i januari 2020 haft möten med ledningsgruppen för SommarRock 
Svedala och representanter för föreningarna S.M.U.R.F och Club Pub. Vid 
dessa har representanterna för föreningarna och SommarRock Svedala 
redovisat in- och utgående belopp på checkkreditskontot samt redogjort för 
resultatet för 2019. De har också ombetts att ta fram en handlingsplan för en 
ekonomi i balans för eventuellt kommande evenemang.  

Kommunstyrelsen har med dessa förutsättningar att ta ställning till ansökan 
inför ett eventuellt evenemang 2020.        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-01-15 

Ansökan SommarRock Svedala 2020 

Handlingsplan 2020–2022 avseende SommarRock Svedala 

Förslag till Avtal partnerskap med mera avseende Sommarrock Svedala 2020    

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till alternativ 2, som är att bevilja 
S.M.U.R.F. bidrag, ingå partnerskap med mera samt yrkar på tillägget att 
ordförande fattar beslut per delegation efter samråd med oppositionsråden 
Ambjörn Hardenstedt (S) och Ronny Johnsson (SD) och kommunstyrelsens 1:a 
vice ordförande Sara Ripa, med instämmande av Ronny Johnsson (SD), Daniel 
Forsberg (MP) och Hans Järvestam (M).  

 

Överläggning 

Kommunstyrelsen diskuterar på vilken nivå kommunstyrelsen kan och bör 
stödja och hjälpa föreningen med att få en budget i balans., Kommunstyrelsen 
enas om att bjuda in föreningen till kommande möte för en muntlig redovisning 
av årets budget. Kommunstyrelsen enas om gemensamt uttalande/beslut att 
Svedala kommun inte kommer att ingå ytterligare avtal kommande år om inte 
årets evenemang 2020 går med överskott.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att yrkanden har gjorts för bifall till alternativ 2 som 
innebär stöd till SommarRock Svedala 2020 samt tilläggsyrkande rörande 
delegationsbeslut. (alternativ 1 är avslag på S.M.U.R.F.s ansökan) 

Ordförande frågar kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå alternativ 2 om att 
stödja SommarRock Svedala 2020 och finner att kommunstyrelsen bifaller 
alternativ 2.  

Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsyrkandet att ordförande fattar 
beslut per delegation efter samråd med oppositionsråden Ambjörn Hardenstedt 
(S) och Ronny Johnsson (SD) och kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Sara 
Ripa, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet.  
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Beslut skickas till 
Kommundirektör Johan Lundgren 

Stabschef Teresa Fridell 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 

Näringslivsutvecklare Tomas Carlsson      
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§ 11  

Remissyttrande över klimatstrategi och 
energiplan för Skurups kommun 2020-2030  

Dnr 2019-000584  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen har inget att erinra över Klimatstrategi och energiplan för 
Skurups kommun 2020-2030.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att bidra till ett hållbart Skurup där fokus ligger på ett 
energieffektivt och säkert energisystem samt att minska kommunens klimat- 
och miljöpåverkan och förbereda för framtida  förändringar av klimatet.   

Svedala kommun konstaterar att det är en väl genomarbetad plan för att minska 
den kommunala organisationens sårbarhet och klimatpåverkan, men även 
enskilda genom mål om antal solcellsanläggningar. Svedala kommun ser också 
mellankommunal samverkan som en förutsättning för ett framgångsrikt energi- 
och klimatarbete. 

Skurups och Svedalas kommuner har likvärdiga nivåer av utsläpp det vill säga 
4,2 ton CO2-ekvivalenter/invånare och år sett till de geografiska utsläppen 
(exkl. flygresor) samt att de konsumtionsbaserade utsläppen nationellt är i 
storleksordningen 10 gånger högre än den klimatmässigt hållbara nivån, dvs. 
10 ton jämfört med 1 ton/invånare och år. 

Svedala och Skurups kommuner har främst hållbara transporter som en 
gemensam utmaning och där utgör E65:an den främsta utsläppskällan.  

Ett sätt att minska utsläppen från transporterna i kommunen som geografiskt 
område vore genom en mellankommunal samverkan för mer effektiva 
transporter längs väg E65.        

Handlingar i ärendet 
Remiss gällande klimatstrategi och energiplan för Skurups kommun 2020- 2030 

Missiv      

Tjänsteskrivelse av miljöstrateg, daterad 2020-01-07 

Beslut skickas till 
Skurups kommun, miljöstrategiska enheten     
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§ 12  

Förslag till reviderad Plan för kultur, kulturskolan, 
bibliotek och fritid 2019-2023 

Dnr 2019-000609  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna och anta reviderad Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 
2019-2023, samt 

att Planen för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019-2023 gäller från och 
med 2020-03-01 och att tidigare planer för kultur, kulturskolan, bibliotek och 
fritid 2019-2023 ej är gällande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag om reviderad Plan för kultur, 
kulturskola, bibliotek och fritid 2019-2023 för beslut i kommunfullmäktige.  

Kultur- och fritidsnämnden antog 2019 nya nämndmål och planen för kultur, 
kulturskola, bibliotek och fritid har bearbetats utifrån de antagna målen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-09-04 § 52 

Reviderad Plan för kultur, kulturskolan, bibliotek och fritid 2019-2023. 

Tjänsteskrivelse om uppdatering av Plan för kultur, kulturskola, bibliotek och 
fritid, daterad 2019-08-05 
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§ 13  

Förslag till reviderad Biblioteksplan 2019-2023 för 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000624  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ordet "medborgare" byts ut till ordet "invånare" i biblioteksplanen, och att en 
uppdaterad Biblioteksplan 2019-2023 för Svedala kommun framläggs 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna och anta den reviderade biblioteksplanen för 2019-2023, samt 

att den gäller från och med 2020-03-01 och att tidigare biblioteksplaner ej är 
gällande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger en reviderad biblioteksplan för beslut i 
kommunfullmäktige.   

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha en aktuell, politiskt antagen 
biblioteksplan som anger riktningen för biblioteksverksamheten. I Svedala 
uppdateras biblioteksplanen vart fjärde år.  

Fokusområden under planperioden 2019-2023 föreslås vara  

• Digital kompetens och delaktighet  

• Stärkta skolbibliotek  

• Rörliga biblioteket utvecklas  

• Programverksamheten når fler med extern samverkan och medskapande. 

Kultur- och bibliotekschef anmodar i skrivelse, daterad 2020-01-08, om att ordet 
medborgare bör bytas ut till invånare i biblioteksplanen. Eftersom biblioteket är 
till för alla är ordet invånare ett mer korrekt ordval, enligt bibliotekslagen.l  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2019-12-04 § 81 

Tjänsteskrivelse om reviderad biblioteksplan 

Förslag till reviderad biblioteksplan  

Beslut skickas till 
Kultur- och bibliotekschef Eva Thorgilsson         
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§ 14  

Svar på motion om servicegaranti 

Dnr 2018-000314  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen med beaktande av pågående målarbete, den politiska 
uppföljning som görs i de olika nämnderna, antagen näringslivsstrategi och – 
efter motionens inlämnande – nytillkomna bestämmelser i PBL om reducering 
av avgift.      

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om servicegaranti. Motionären yrkar att det införs en servicegaranti där 
kommunmedborgarna och företag får kompensation för tjänster som inte blir 
utförda inom fastställd tid. 

Kommunledningen anser att motionens intention – att förbättra servicen till 
medborgare och näringsliv – är viktig. Kommunledningen föreslår dock att 
motionens yrkande att införa servicegarantier i form av ekonomisk 
kompensation ska avslås med beaktande av det arbete som påbörjats under 
2018–2019, pågående målarbete, den politiska uppföljning som görs i de olika 
nämnderna, antagen näringslivsstrategi och nytillkomna bestämmelser i PBL 
om reducering av avgift.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - svar på motion av stabschef Teresa Fridell, dat. 2020-01-02 

Motion om servicegaranti, inkom 2018-11-15    

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S), yrkar bifall till motionen i sin helhet, med 
instämmande av Peter Henriksson (ÄS). 

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag om att motionen 
avslås.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande 
förslag om avslag på motionen, dels yrkande om bifall till motionen i sin helhet.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag, det vill säga att motionen avslås.  

Votering begärs och genomförs.  
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Ordförande ställer följande voteringsproposition; den som vill bifalla liggande 
förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Om nej vinner ska motionen föreslås 
bifallen.  

Omröstningsresultat: 7 Ja mot 4 Nej. 

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

Nej-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin 
Jovanovic (S), Daniel Forsberg (MP).  

 

 



 

 

23(28) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-01-20  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15  

Rapport om pensionsförvaltning december månad 
2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna.  

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning december 2019, daterad 2020-01-09 
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§ 16  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000599  

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 2020-01-10   
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§ 17  

Meddelanden och skrivelser  

Dnr 2019-000600  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Post inkommen till kommunstyrelsen under perioden 2019-12-10-2020-01-09.  

Handlingar i ärendet 
Staffanstorps kommun, rapport, Redovisning av 
konsumentvägledningsverksamhet 2019, inkom 2020-01-02 

 

Region Skåne, rapport, Resvaneundersökningen (RUS) 2018, Så reser vi i 
kommunen, inkom 2019-12- 

 

Region Skåne, skrivelse, Återbetalning av projektmedel för RUS 2018, inkom 
2019-12-20 

 

Bostads AB Svedalahem, sammanträdesprotokoll 2019-12-12 §§ 59-70, inkom 
2019-12-18 

 

SVEDAB, Svedala Exploaterings AB, sammanträdesprotokoll 2019-12-12 §§ 
46-53, inkom 2019-12-18 

 

Bygg- och miljönämnden, protokollsutdrag 2019-12- § 144  Tillsynsplan bygg 
2020-2022, inkom 2019-12-17 

 

Protokollsutdrag, teknisk nämnd 2019-12-10 § 144 Slutredovisning Åkerbruket, 
inkom 2019-12-20 

 

Södertälje kommun, Skrivelse, Krav på totalförbud för privatpersoner att 
använda fyrverkerier, samt ett förbud mot all fyrverkeriförsäljning till 
privatpersoner tillsammans med mall för kedjebrev, inkom 2019-12-17 
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§ 18  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

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

 

Rapport från: 

Kommunstyrelsens personalutskott 2020-01-15 

Kommunstyrelsens budgetutskott 2020-01-16 

Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration 2020-01-20 

 

Övriga rapporter och anmälningar: 

Kommundirektör Johan Lundgren informerar att Cecilia Kronqvist är 
tillförordnad HR-chef.  

 

Linda Allansson Wester (M) informerar om Kommunförbundets dialogmöte 
mellan Skånes kommuners riksdagsledamöter, regionstyrelsepresidium, 
landshövding och länsöverdirektör som ägde rum 20 januari. Ämne var 
arbetsmarknadsfrågor och elförsörjning.  

 

Johan Lundgren, Sara Ripa (C ) och Ronny Johnsson (SD) informerar om 
arrangemanget Flygets dag arrangerat av Malmö Airport som ägde rum 20 
januari.  
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§ 19  

Remiss om Samråd för detaljplan 247 Östra 
hamninfarten och detaljplan 246 Ringvägen med 
flera, Trelleborgs kommun 

Dnr 2020-000013  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till ordförande att efter samråd med oppositionsråden Ambjörn 
Hardenstedt (S) och Ronny Johnsson (SD) och kommunstyrelsens 1:a vice 
ordförande Sara Ripa översända kommunstyrelsens yttrande till Trelleborgs 
kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Trelleborgs kommun har med kort svarsfrist översänt remisser om samråd av 
två detaljplaner. Samrådstiden är mellan 13 januari-2 februari 2020.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en väganslutning, uppställningsytor 
samt servicefunktioner i anslutning till ett nytt östligt infartsläge till Trelleborgs 
hamn.  

Detaljplanen är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet 
Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya 
stadsdelar med 4 000-5 000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en 
östlig ringväg och en ny östlig hamninfart.   

Handlingar i ärendet 
Remiss Följebrev Samråd kring detaljplan för Östra hamninfarten, Öster Jär 1:7 

Remiss Följebrev Samråd kring detaljplan för Östra ringvägen 

Protokollsutdrag 2020-01-07§ 12 Trelleborgs kommun DP 247 Öster Jär, östra 
hamninfarten 

Protokollsutdrag 2020-01-07 § 11 Trelleborgs kommun DP 246 Ringvägen 

Plankarta med tillhörande planbestämmelser och illustrationer 

Planbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivning till två detaljplaner för Östra ringvägen, Östra 
hamninfarten inkl. uppställningsyta i Trelleborg, Trelleborg kommun 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhetschef Fredric Palm   
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§ 20  

Utseende av revisorer i kommunala stiftelser för 
2019 till och med 2022 års räkenskaper 

Dnr 2019-000182  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att för tiden från och med 2019 års räkenskaper till och med revisionen för 2022 
års räkenskaper för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse utse auktoriserad 
revisor Peter Cederblad som ordinarie revisor och Andréa Åkesson som 
ersättare, båda från KPMG, samt 

att till stiftelsen A G Danielssons fond, Stiftelsen Browns fond, Skolstiftelsen, 
Social samstiftelse och Ellen Perssons stiftelse förrätta följande val: 

Revisor från och med 2019 års räkenskaper till och med revisionen för 2022 års 
räkenskaper  

Jan-Erik Eriksson 

 

Ersättare som revisor från och med 2019 års räkenskaper till och med 
revisionen för 2022 års räkenskaper   

 

Siv Svahn Elgström.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har som kommunens högsta beslutande organ att utse 
revisorer för de stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen.  

Kommunrevisorerna har till kommunfullmäktige föreslagit att Jan-Erik Eriksson 
(S) utses som ordinarie revisor och att Siv Svahn Elgström (ÄS) utses som 
revisorsersättare för Stiftelsen A G Danielssons fond, Stiftelsen Browns fond, 
Skolstiftelsen, Social samstiftelse och Ellen Perssons stiftelse.  

För Nils och Maja Fredrikssons stiftelse behöver en auktoriserad eller en 
godkänd revisor utses. Stabschefen har gjort en direktupphandling varvid fyra 
revisionsbolag tillfrågats. Revisor från KPMG har lämnat lägst prisuppgift för 
uppdraget att vara revisor för stiftelsen under räkenskapsåren 2019-2022.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-01-17 

Anbud från KPMG   

 


