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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 16 mars 2020 kl 13:30-16:45 
ajourneras 14:40-14:50 samt 16:00-16:10 

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, 2020-03-19 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 39-61 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Tobias Ström  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-16 

Anslaget sätts upp 2020-03-20 Anslaget till och med 2020-04-14 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, 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) 
Ambjörn Hardenstedt (S)  

Tjänstgörande ersättare 

Steen Salling (SD) för Peter Henriksson (ÄS) 
Daniel Forsberg (MP) för Valentin Jovanovic (S) 
Birgitta Delring (BP) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplats 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Jörgen Persson (V), insynsplats  

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Kommundirektör Johan Lundgren 
Stabschef Teresa Fridell 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld §§ 39-50 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist                               §§ 39-42, 56-61 
Naturvårdsansvarig Alexander Nordström           §§ 40-41 
Miljöinspektör Hanna Blomqvist                          §§ 40-41 
Trafikingenjör Annette Bengtsson                       §§ 40-42         

 

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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§ 39  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande förslår att ärende 8 ”Försäljning av Svedala 1:88 och 1:89” utgår 
och att två nya ärenden läggs på dagordningen. Ett ärende om hur kommunen 
hanterar Coronapandemin (Covid-19) och det andra ärendet, som 
påannonserades för några dagar sedan, om förlikning med Region Skåne. 
Informationsärendet om Coronapandemin (Covid-19) behandlas först och 
ärende om förlikningen sist. Vidare föreslår ordföranden att ärenden behandlas 
i sådan ordning att det passar för inbjudna tjänstepersoner (föredraganden). 
Ärende 2-4 behandlas som ärende 6-8 och ärende 5-7 som ärende 3-5.  
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§ 40  

Rapport från kommundirektören om 
kommunförvaltningens arbete med anledning av 
Coronapandemin (Covid-19) 

Dnr 2020-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Johan Lundgren informerar om pågående arbete och 
planering med anledning av Coronapandemin.  

Kommundirektören har tillsatt en grupp som rapporterar till 
kommunledningsgruppen. Gruppen består av: medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLS), 
säkerhetschef, kommunikatör och tillförordnad HR-chef. All information, intern 
och extern, rörande Corona synkas med denna grupp.  

Fredag 13 mars 2020 hölls ett möte med denna grupp, kommunlednings-
gruppen, ledningsgruppen vid särskilda händelser och vid extraordinära 
händelser i fredstid, socialnämndens ordförande och kommunalrådet för S, V, 
MP. Vid mötet informerades om insatta åtgärder och pågående planering.  

Med anledning av Coronavirusets (Covid-19) spridning har i huvudsak följande 
åtgärder vidtagits.  

− Vård och omsorg har infört restriktioner för besök på särskilda boenden.  

− Restaurangen på Holmagården har stängts för externa besökare.  

− Kommunledningsgruppen har beslutat om särskilda riktlinjer för 
tjänsteresor och möten rörande kommunförvaltningen. Dessa innebär 
bland annat att stora grupper av samma personalkategori inte får 
samlas på samma ställe.  

− Inom samtliga verksamheter pågår en planering för kontinuitet med 
anledning av eventuell personalbrist.  

− Planering för fokuserad städning i kommunens verksamheter pågår.  

Svedala kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Situationen 
utgör i nuläget ingen extraordinär händelse enligt lagen om kommuners och 
regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Detta innebär att respektive nämnd alltjämt ansvarar för sina 
verksamheter och att normala beslutsgångar gäller.  
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§ 41  

Årlig rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019 

Dnr 2019-000629  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheterna har inkommit med begäran om rapportering av Svedala 
kommuns genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 
Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-
cykel 2016–2021. Programmet riktar åtgärder till elva myndigheter samt till 
samtliga länsstyrelser och kommuner.  

Alla kommuner ska, enligt åtgärdsprogrammets första punkt, senast i februari 
varje år, rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till 
vattenmyndigheterna. Rapporteringens syfte är att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Detta ärende riktar sig till kommunens 
förvaltningar för: 

*  Dricksvattenfrågor 

*  Dagvatten- och avloppsvattenfrågor 

*  Samhällsplanering 

*  Miljötillsyn och prövning. 

 

Naturvårdsansvarig Alexander Nordström och miljöinspektör Hanna Blomqvist 
är föredragande. 

Miljökvalitetsnormen har prioriterats i kommunens tillsynsarbete och tillsynen 
har koncentrerats kring näringsämnen och bekämpningsmedel.  

Handlingar i ärendet 
Vattenmyndigheten information 

Ifylld enkät Havs- och vattenmyndigheten 

Ifyllbar - Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder 
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§ 42  

Statusrapport kring utvecklingen kring 
Ystadbanan 

Dnr 2019-000327  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2019 att ge Strategisk planeringsenhet i 
uppdrag att bevaka ärendet, som var ett idé Svedala-förslag, och lämna en 
statusrapport av utvecklingen kring Ystadbanan till kommunstyrelsen ur ett 
kollektivtrafikmässigt perspektiv. 

Trafikingenjör Annette Bengtsson är föredragande. 

Föredraganden informerar om situationen kring uppdatering av övergripande 
styrdokument såsom RTI och NTI samt återrapporterar kring slutseminariet av 
projekt "Ortsutveckling utmed Ystad- och Österlenbanan", som ägde rum 6 
mars Svedala kommun.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör, daterad 2019-06-10 

Idéförslaget - förslag om Tågstopp Börringe, inkom 2019-02-24 

Protokollsutdrag 
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§ 43  

Behov av nya förskoleplatser i Bara 

Dnr 2020-000056  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att återkomma med förslag  
på 100 förskoleplatser i Bara.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunstyrelsen att beställa en 
tillfällig förskola i Bara med 100 platser med start från och med januari 2021.  

Nya Hattstugans förskola i Bara färdigställs 2023 enligt nuvarande plan. 
Nuvarande paviljonger behöver avvecklas och rivas 2020 då dessa är 
placerade där den nya Hattstugans förskola och matsal kommer att byggas. 

Ledamot Hans Järvestam, som är ordförande i utbildningsnämnden, redogör för 
behovet och utbildningsnämndens förslag ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-02-03 § 6 med tillhörande 
tjänsteskrivelse.  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 

Strategisk planeringschef Fredric Palm 

Utbildningsnämnd (för kännedom)  
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§ 44  

Ändring av sammanträdesdatum för 
kommunstyrelsen 2020 

Dnr 2019-000484  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att flytta beslutat sammanträdesdatum måndag 6 april till tisdag 14 april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
På grund av nytt arbetssätt med budgeten behöver kommunstyrelsen se över 
datum för möten för att bättre passa in i den nya budgetprocessen.  

Beslutade sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2020 var  

20 januari, 10 februari, 16 mars, 6 april, 11 maj, 1 juni, 22 juni, 7 september,  

12 oktober, 9 november, 23 november samt 14 december.    

 

Sammanträdesdag måndag 6 april flyttas till tisdag 14 april.  

Beslut skickas till 
Nämnder och styrelser, samt 

Kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och insynsplatser  
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§ 45  

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsförteckning 

Dnr 2020-000091  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 1 april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 26 februari 2020, § 6, att överföra ansvaret för 
arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
bostadsförsörjning för kommunanvisade nyanlända invandrare från 
kommunstyrelsen till socialnämnden. Kommunfullmäktige uppdrog även åt 
kommunstyrelsen att revidera sin delegationsförteckning.  

I förslag till reviderad delegationsförteckning har samtliga delar som rör Arbete 
och integration tagits bort. Därtill har ändringar gjorts med anledning av ny titel 
för ekonomi- och utvecklingschefen samt med anledning av förändrad 
organisation inom verksamhetsområdet kommunledning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-03-06 

Förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen 

Beslut skickas till 
Delegater i kommunstyrelsens delegationsförteckning, 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
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§ 46  

Valärenden - budgetutskott och vattenråd 

Dnr 2020-000083  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna Morgan Pedersens (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare till 
styrelsen i Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd.  

att utse Steen Salling (SD) till uppdraget som ersättare till styrelsen i Segeåns 
vattendragsförbund och Vattenråd för tiden fram till och med 31 december 
2022.  

att godkänna Morgan Pedersens (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare till 
styrelsen i Höje å Vattenråd. 

att utse Steen Salling (SD) till uppdraget som ersättare till styrelsen i Höje å 
Vattenråd för tiden fram till och med 31 december 2022. 

att godkänna Morgan Pedersens (SD) avsägelse av uppdraget som ersättare i 
Sydvästskånes grundvattenkommitté.  

att utse Steen Salling (SD) till uppdraget som ersättare i Sydvästskånes 
grundvattenkommitté för tiden fram till och med 31 december 2022.  

att godkänna Steen Sallings (SD) avsägelse av uppdraget som personlig 
ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott.  

att utse Steen Salling (SD) som ledamot i kommunstyrelsens budgetutskott för 
tiden fram till och med 31 december 2022.  

att utse Magnus Lilja (SD) som personlig ersättare för Steen Salling (SD) i 
kommunstyrelsens budgetutskott för tiden fram till och med 31 december 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunstyrelsen har följande avsägelser inkommit.  

Morgan Pedersen (SD) avsäger sig uppdragen som ersättare till styrelsen i 
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd, som ersättare till styrelsen i Höje å 
Vattenråd samt som ersättare i Sydvästskånes grundvattenkommitté.  

Steen Salling (SD) avsäger sig uppdraget som personlig ersättare i 
kommunstyrelsens budgetutskott för Anders Nilsson (SD). 

Anders Nilsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens budgetutskott och som ersättare i kommunstyrelsen. Det 
sistnämnda har kommunstyrelsen redan godkänt, och utsett ny ersättare 
Magnus Lilja (SD). 

Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval för uppdragen i Sege å vattendrag, 
Höje å vattendrag, Sydvästskånes grundvattenkommitté samt i 
kommunstyrelsens budgetutskott.  



 

 

13(33) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-03-16  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Morgan Pedersen, inkom 2020-02-25 

Skrivelse från Steen Salling, inkom 2020-02-25 

Skrivelse från Anders Nilsson, inkom 2020-02-25 

Beslut skickas till 
Morgan Pedersen (SD) 

Steen Salling (SD) 

Anders Nilsson (SD) 

Magnus Lilja (SD) 

Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd 

Höje å vattenråd 

Sydvästskånes grundvattenkommitté 
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§ 47  

Ungdomspolitiskt program i Svedala kommun 

Dnr 2016-000004  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta det ungdomspolitiska programmet och uppmanar samtliga nämnder att 
använda sig av det ungdomspolitiska programmet, samt 

att det tidigare ungdomspolitiska programmet upphör att gälla.  

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en lättillgänglig utgåva för 
tryck och spridning, samt i lämpligt format sprida ungdomsprogrammet på 
kommunens webbplats och andra sociala medier, samt  

att den politiska gruppens arbete ska anses avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid har under 2019 genomfört en översyn av Svedala kommuns 
ungdomspolitiska program. I processen har hänsyn tagits till det tidigare 
programmet samt den utvärdering som gjordes av programmet mellan  
2010–2015. Hänsyn har även tagits till resultatet av enkätundersökningen  
LUPP 2019.  

Den politiskt tillsatta arbetsgruppen som genomfört utvärderingen har 
sammanträtt 12 februari 2020. Gruppen hade inget att erinra mot det nya 
ungdomspolitiska programmet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av områdeschef Kultur och fritid Tomas Djurfeldt, daterad 
2020-03-04 

Ungdomspolitiskt program, daterat 2020-03-04 

Utvärdering av Svedala kommuns ungdomspolitiska program 2010–2015 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 § 97  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-01-16 § 6 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar att en beslutsattsats om att den politiska 
gruppens arbete anses avslutat ska läggas till kommunstyrelsens beslut.  
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på sin egen tilläggs-attsats om att den 
politiska gruppens arbete ska anses avslutat, vilket kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunikationsenheten (för kännedom)  

Den politiska gruppen: 

Birgitta Delring (BP) 

Sara Ripa (C) 

Ambjörn Hardenstedt (S) 

Ronny Johnsson (SD)  

PO Valastig (S) 

Carin Falck (BP)  

Torbjörn Sköld (S)  

Jesper Sennertoft (S)  
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§ 48  

Svar på Idé Svedala - Förslag om införande av 
öppet stadsnät 

Dnr 2019-000581  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå förslaget med hänvisning till de skäl som anges i IT-chefens 
tjänsteskrivelse.  

Sammanfattning av ärendet 
I Idé Svedala har inkommit förslag om att kommunen ska ansluta samtliga 
fastigheter i kommunen till ett öppet fibernät. Detta skulle enligt 
förslagsställaren fungera som ett fibernätverk ägt av kommunen med fullt 
ansvar att administrera det och hantera kunder.  

Förslaget har utretts av IT-chefen som föreslår att förslaget ska avslås bland 
annat på grund av den höga kostnaden ett införande skulle medföra samt då 
många av kommunens medlemmar redan är bundna av avtal och därför av 
ekonomiska skäl skulle ha svårt att ta del av ett kommunägt fibernätverk de 
närmsta åren. IT-chefen betonar dock att kommunen fortsätter att arbeta med 
och för att få privata leverantörer att fortsätta utbyggnaden i hela Svedala 
kommun.  

Handlingar i ärendet 
Idé Svedala förslag om införande av öppet stadsnät 

IT-chefens svar på idé Svedala förslaget, daterat 2020-02-13 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 49  

Förstärkning av arbetet med mål- och 
resultatstyrning i Svedala kommun 

Dnr 2020-000089  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utöka kommunstyrelsens ram med 300 000 kronor 2020 för att tillsätta en 
resurs inom arbetet med mål- och resultatstyrning och kvalitetsarbete, samt 

att den utökade resursen finansieras inom kommunstyrelsens anslag för 
effektiviseringar och nya arbetssätt.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2019, § 116, att anta 
resultatbudget 2020 med flerårsplan 2021–2022. Enligt beslutet ska viss del av 
de utökade skattemedel som Svedala kommun erhållit till följd av stark tillväxt 
användas till projekt och insatser som möjliggör effektiviseringar och nya 
arbetssätt som verkställs och införs löpande. Beslut om insatser fattas av 
kommunstyrelsen. 

Arbetet med att förverkliga Svedalas kommuns Vision, ” I vår attraktiva kommun 
finns möjligheter för hela livet” pågår. Många stora projekt och insatser har 
genomförts alternativt är på gång att göras med målsättningen att göra Svedala 
kommun till en ännu mer attraktiv plats att bo och verka i. Ett resultat av detta 
arbete är att kommunen växer mer än jämförbara kommuner i riket. 

Svedala kommuns uppgift är att erbjuda kommunens invånare, näringsliv med 
flera en god service i enlighet med de beslut som de folkvalda fattat. 
Kommunens verksamheter är komplexa och utsatta för ett ständigt ökande 
tryck från omgivningen i from av förändrade driftsformer, demografiska 
förändringar, effektivisningskrav med mera. För att kunna växa på ett 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt effektivt sätt, är det därför viktigt att 
integrera mål- och resultatstyrning med kommunens ekonomiska styrning samt 
att arbeta med ständiga förbättringar. Därför krävs central styrning och 
gemensamma verktyg för analys så att kommunen kan planera, styra, följa upp 
och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt bibehålla en god 
ekonomi. Verksamhetsområde kommunledning föreslår därför 
kommunstyrelsen besluta att utöka kommunstyrelsens ram för att tillsätta en 
resurs inom arbetet med mål- och resultatstyrning samt kvalitetsarbete.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2020-02-28 
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Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
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§ 50  

Revidering av policy för ägarstyrning av bolag 
ägda av Svedala kommun samt bolagsordningar 
och ägardirektiv för kommunens bolag 

Dnr 2020-000029  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för ägarstyrning av bolag ägda av Svedala kommun,  

att upphäva Företagspolicy för Svedala kommun,  

att godkänna reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv för Svedala 
kommunhus AB,  

att godkänna reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv för Bostads 
AB Svedalahem,  

att godkänna reviderad bolagsordning och reviderade ägardirektiv för Svedala 
Exploaterings AB, samt 

att överlämna respektive bolags styrdokument till respektive bolagsstämma för 
fastställande.  

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

Daniel Forsberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunfullmäktige 13 juni 2018, § 61, beslutade att bilda 
holdingbolaget Svedala kommunhus AB gav fullmäktige styrelsen i Svedala 
kommunhus AB i uppdrag att – i dialog med styrelserna för Bostads AB 
Svedalahem (Svedalahem) och Svedala Exploaterings AB (Svedab) – ta fram 
förslag till ägardirektiv för Svedalahem och Svedab. Under 2018 ombildades 
även bolagskoncernen enligt fullmäktiges beslut till att bestå av moderbolaget 
Svedala kommunhus AB med Svedalahem och Svedab som dotterbolag.  

Förslag till Policy för ägarstyrning i Svedala kommun samt bolagsordningar och 
ägardirektiv för samtliga tre bolag har tagits fram av styrelsen i Svedala 
kommunhus AB i dialog med styrelserna för Svedalahem och Svedab. Arbetet 
har utförts med hjälp av extern konsult och styrgrupp för arbetet har utgjorts av 
styrelseordföranden, kommundirektören och VD för Svedalahem och Svedab. 
Syftet med revideringarna har varit att tydliggöra ägaridé, ägarens förväntningar 
på bolagen samt att anpassa styrdokumenten till mål och inriktningar fastställda 
av kommunfullmäktige.  
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Styrelsen i Svedala kommunhus AB föreslår nu kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna framtagna styrdokument. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld och stabschef Teresa Fridell är 
föredraganden i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-03-05.  

Redogörelse för projektet förstärkt bolagsstyrning, Direndi AB,  

daterad 2020-01-24 

Förslag till Policy för ägarstyrning av bolag ägda av Svedala kommun 

Förslag till Bolagsordning för Svedala kommunhus AB 

Förslag till Ägardirektiv för Svedala kommunhus AB 

Förslag till Bolagsordning för Bostads AB Svedalahem 

Förslag till Ägardirektiv för Bostads AB Svedalahem 

Förslag till Bolagsordning för Svedala Exploaterings AB 

Förslag till Ägardirektiv för Svedala Exploaterings AB 

Protokoll från Svedala kommunhus AB:s styrelsemöte 13 februari 2020 

Protokoll från Svedala kommunhus AB:s styrelsemöte 14 januari 2020 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att översta stycket på sidan 4 i Svedalahems 
ägardirektiv ska utgå. Den del i ägardirektiven för Bostads AB Svedalahem som 
anger att bolaget kan sälja eller köpa fastigheter till ett värde av max 5 % av 
fastighetsbeståndets bokförda värde under samma kalenderår.  

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar även att det ska föras in under stycket på sidan 
3 där man anger exempel på frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt att försäljning eller köp av fastigheter ska behandlas av kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag, 
dels Ambjörn Hardenstedts (S) ändringsyrkande. Ordförande ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

Votering begärs och genomförs.  

Den som vill bifalla liggande förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner 
nej bifalls S-gruppens ändringsyrkande. 

Omröstningsresultat: 9 Ja och 2 Nej.  

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

Nej-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Daniel Forsberg (MP).         
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§ 51  

Partistöd för 2020 

Dnr 2020-000046  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att för 2020 utbetala följande belopp i grund- och mandatstöd till de lokala 
partiorganisationerna i Svedala: 

• 146 100 kronor till Sverigedemokraterna 

• 127 300 kronor till Moderaterna 

• 108 500 kronor till Socialdemokraterna 

•   42 700 kronor till Centerpartiet 

•   42 700 kronor till Älska Svedala 

•   42 700 kronor till Barapartiet 

•   42 700 kronor till Liberalerna 

•   42 700 kronor till Miljöpartiet de gröna 

•   33 300 kronor till Kristdemokraterna 

•   33 300 kronor till Vänsterpartiet   

samt  

att påminna de politiska partier som fick partistöd för 2019 att senast den 30 
juni 2020 lämna redovisning för hur partistödet använts under 2019 enligt det 
som anges i Regler för partistöd samt partiföreträdararvode (Svedala kommuns 
författningssamling 5:01).  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att 
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska enligt 
av fullmäktige antagna regler utbetalas senast 31 mars varje år efter beslut av 
fullmäktige. 

Enligt 5 § regler om partistöd samt partiföreträdararvode ska en mottagare av 
partistöd senast den 30 juni årligen lämna en skriftlig redovisning med 
granskningsintyg som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § kommunallagen. Om sådan redovisning inte lämnats in ska 
partistöd för nästkommande år inte utbetalas. Samtliga av de partier som erhöll 
partistöd för 2018 har inkommit med redovisning.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-02-09.  

Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna (KS 2019-33)  

Redovisning av partistöd 2018, Sverigedemokraterna (KS 2019-33)  

Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna (KS 2019-33)  

Redovisning av partistöd 2018, Barapartiet (KS 2019-33)  

Redovisning av partistöd 2018, Miljöpartiet (KS 2019-33)  

Redovisning av partistöd 2018, Vänsterpartiet (KS 2019-33)  

Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet (KS 2019-33)  

Redovisning av partistöd 2018, Socialdemokraterna (KS 2019-33)  
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§ 52  

Förslag till höjd taxa för familjerådgivning 

Dnr 2020-000077  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avgiften för familjerådgivningen höjs från och med 1 april 2020 till 400 kronor 
per besök, 

att socialnämnden årligen får justera ändringen utan föregående beslut i 
kommunfullmäktige enligt modellen 0,85 % av prisbasbeloppet. Avgiften ska 
justeras per 1 januari årligen från och med 1 januari 2021, samt 

att justera Svedala kommuns Taxa för familjerådgivningen i enlighet med 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden lägger fram förslag på justering av socialnämndens Taxa för 
familjerådgivningen för beslut i kommunfullmäktige.  

Socialnämnden förslår bland annat att avgiften för familjerådgivningen höjs, att 
socialnämnden får delegation av kommunfullmäktige att en gång per år justera 
beloppet enligt en särskild formel.  

Med anledning av det ekonomiska läget inom Vård och omsorg samt de ökade 
kostnaderna för familjerådgivning föreslås egenavgiften för familjerådgivning 
ökas från 305 kr/samtal till 400 kr/samtal. Det föreslås också att egenavgiften 
tas ut även vid återbud och uteblivna besök oberoende av anledning. Antalet 
återbud är högt, 2019 står återbuden för 23% av de totala antalet samtal.  

De ökade kostnaderna för familjerådgivning kommer inte att täckas av de ökade 
intäkterna. Familjerådgivningens faktiska snittkostnad per samtal uppgår  
till 1 577 kr enligt familjerådgivningens statistik.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-01-13 § 10 

Förslag på justerad Taxa för familjerådgivningen (Svedala kommuns 
författningssamling 2:22)  
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§ 53  

Reglemente för Socialnämnden, uppdatering på 
grund av omorganisering 

Dnr 2020-000075  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

anta förslag till reviderat reglemente för socialnämnden att gälla från och med 
2020-04-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-16 att uppdra åt kommunstyrelsen och 
socialnämnden att senast till fullmäktiges sammanträde 2020-03-13 ta fram 
förslag på reviderade reglementen för respektive nämnd/styrelse med 
anledning av den nya ansvarsfördelningen.  

Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för 
arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen samt 
bostadsförsörjning för kommunanvisade nyanlända invandrare från 
kommunstyrelsen till socialnämnden, anta förslag till reviderat reglemente för 
socialnämnden att gälla från och med 2020-04-01.  

Handlingar i ärendet 
Reglemente för socialnämnden (Svedala kommuns författningssamling 4:20) 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-02-13 § 8 
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§ 54  

Vård- och omsorgsplan 2020-2023 

Dnr 2019-000636  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Vård- och omsorgsplanen 2020-2023 och att den ersätter den förra 
planen som gällde 2016-2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om nya Vård och 
omsorgsplan 2020-2023. Planen är kommunens plattform för arbetet med äldre, 
personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens 
målgrupper. Planen är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen för 
verksamheten. 

Vård- och omsorgsplanen är ett stöd för att kunna planera och utveckla 
kommunens vård och omsorg utifrån framtida behov. Planen beskriver de 
områden som särskilt kommer att behöva beaktas i framtiden.  

Vård och omsorgsplanen är ett dokument där medarbetarna kan hämta stöd för 
sitt arbete samt vägledning för vilka frågor som ska prioriteras. 

Den föreslagna planen avses ersätta den förra planen som gällde 2016-2019.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Sn 2020-02-13 § 9 

Förslag till Vård- och omsorgsplan 2020-2023 

Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är liggande 
förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller.  
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§ 55  

Svar på motion om insyn i kommunens utskott 

Dnr 2019-000153  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionens första att-sats besvarad, samt 

att avslå motionens andra att-sats.  

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Persson (V), Martin Gustafsson (MP) och Mats Bentmar (ÄS) har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om insyn i kommunens utskott. 
Motionärerna yrkar att nämnder löpande får information om utskottens arbete 
samt att samtliga partier har rätt till åhörarplats med tillgång till möteshandlingar 
och närvarorätt.   

Motionen har beretts av stabschefen som föreslår att motionens första att-sats 
ska anses besvarad då information redan ges till berörda nämnder och 
kommunstyrelsen. Motionens andra att-sats om åhörarplatser/insynsplatser i 
kommunens utskott föreslås avslås då de tre samverkansgrupperna i 
kommunen redan finns representerade i utskotten samt då kommunfullmäktige 
vid tidigare genomförd översyn av den politiska organisationen inte funnit 
anledning att besluta om insynsplatser i utskotten.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-02-19 

Motion om insyn i kommunens utskott, inkommen 2019-04-26 
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§ 56  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2020 

Dnr 2020-000015  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 

att inte avskriva någon av de motioner som ej avgjorts inom den 1-åriga 
beredningsfristen.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från de att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samman tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. 

Vidare står det i Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 att 
kommunstyrelsen ska en gång om året redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. 

I skrivandes stund finns det 19 motioner som bereds inom 
kommunförvaltningen och för 13 av dessa motioner har den ettåriga 
beredningsfristen överskridits.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2020-03-04 

Lista över ej avgjorda motioner, daterad 2020-03-04 
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§ 57  

Pensionsförvaltning för januari och februari 
månad 2020 - rapporter 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen framlägger rapporter för pensionsförvaltningen för både 
januari och februari månad 2020. Portföljrapport per 31 januari 2020 och 29 
februari 2020.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning januari 2020, daterad 2020-03-04 

Rapport om pensionsförvaltning februari 2020, daterad 2020-03-11 
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§ 58  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000037  

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 2020-03-02 

Delegationsbeslut om beviljat bidrag till Djurhemmet i Aggarp, daterad 2020-02-
13 

Delegationsbeslut om Lunds botaniska förenings ansökan om bidrag, daterad 
2020-02-28 
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§ 59  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2020-000047  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen post till kommunstyrelsen och en avlåten handling.  

Handlingar i ärendet 
a) Svedala kommun svarsjournal till Boverket - avlåten skrivelse, dnr 2019-577  

b) Bostads AB Svedalahem, styrelseprotokoll 2020-02-03 §§ 1-10, inkom 2020-
02-14, dnr 2020-64 

c) Svedala Exploaterings AB (Svedab), styrelseprotokoll 2020-02-03 §§ 1-6, 
inkom 2020-02-14, dnr 2020-66 

d) Sveriges kommuner och regioner (SKR), cirkulär 20:8, Budgetförutsättningar 
för åren 2020-2023, inkom 2020-02-17, dnr 2019-631 

e) SKR och Sobona, cirkulär 20:9, Överenskommelse om krislägesavtal med 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, inkom 2020-03-06 

f) SKR, Meddelande från styrelsen, Överenskommelse mellan staten 
(socialdepartementet) och SKR om strategi för genomförande av Vision e-hälsa 
2025, inkom 2020-02-13  

g) Skolledarförbundet, yrkande om välfärdspengar, inkom 2020-02-06 

h) Länsstyrelsen Skåne, Beslut, Ny ersättare ledamot för ledamot i Svedala 
kommunfullmäktige, inkom 2020-03-10  

i) SKR och Sobona, cirkulär 20:11, Överenskommelse om undantag från 
överläggnings-skyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus, inkom 2020-03-10 

j) Lagakraftbevis samt kungörelse om lagakraft för Svedala kommuns 
översiktsplan 2018, daterad 2020-03-13, dnr 2018-285 
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§ 60  

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 av vad som beretts i  

− Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-02-27 

− Kommunstyrelsens budgetutskott 2020-03-10 

− Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration 2020-03-16. Detta 
var utskottets sista sammanträde.  

 

Ägarsamrådet för SYSAV 17 mars skjuts på framtiden.  

Landshövding Anneli Hulthén kallade kommundirektörer och kommunstyrelsens 
ordförande till samordningsmöte 6 mars med anledning av Coronaviruset. Hans 
Järvestam och Fredrik Aksell var där istället för Johan Lundgren och Linda 
Allansson Wester.  
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§ 61  

Förlikning med anledning av återställning av lokal 
till bostad, Marbäcksgatan 77-79  

Dnr 2019-000147  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå förlikningsavtal mellan Svedala kommun och Region Skåne gällande 
kostnad för ombyggnad av lokal till två bostäder på Marbäcksgatan 77–79 i 
Svedala.  

Sammanfattning av ärendet 
Malmöhus läns landsting hyrde 1981 lokal på Svedala 29:3, Marbäcksgatan 77 
- 79 i Svedala av HSB Brf Marbäck i Svedala som gruppbostad. I 
hyreskontraktet fanns en klausul med krav på återställning av lokalen till två 
bostäder såsom byggnaden ursprungligen var tänkt för. 

År 1995 övertog Svedala kommun hyresavtalet från Malmöhus läns landsting. I 
samband med detta fick kommunen en utfästelse av dåvarande 
landstingsdirektören att landstinget skulle svara för kostnaderna för 
återställningen i sin helhet. Kommunen sade upp hyresavtalet för avflyttning per 
den 30 juni 2018. Bostadsföreningen Marbäck i Svedala åberopade då 
överenskommelsen i hyresavtalet om återställande av lokalen.  

Återställning av lokalen har genomförts på uppdrag av kommunen med 
bostadsföreningen som byggherre. Kommunen har således fullgjort sin 
avtalsenliga skyldighet i förhållande till bostadsrättsföreningen. I samband med 
att kommunstyrelsen beslutade om finansiering av återställandet (§ 100, 2019) 
gav kommunstyrelsen kommunförvaltningen i uppdrag att återkräva 
kostnaderna hos Region Skåne.  

Med anledning av uppdraget har kommunen väckt talan mot regionen i 
Kristianstad tingsrätt och yrkat ersättning för återställandet av lokalen med ett 
preliminärt belopp om 3 810 000 kronor. Efter förlikningsförhandlingar med 
regionen finns förslag att ingå förlikning i vilket regionen åtar sig att betala  
650 000 kronor i ett för allt till kommunen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen och lokalstrateg, daterad 2020-03-12 

Utkast till förlikningsavtal mellan Svedala kommun och Region Skåne gällande 
kostnad för ombyggnad av lokal till två bostäder på Marbäcksgatan 77–79 i 
Svedala 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-29, § 100 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-03-19, § 32 
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Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad 2019-03-12 

Hyresavtal HSB - Malmöhus läns landsting 

Hyresavtal HSB - Svedala kommun 

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

Tekniska nämnden sammanträdesprotokoll, 1995-08-21 

Beslut skickas till 
Region Skåne 

Teknisk nämnd (för kännedom)  

 


