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Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 7 september 2020 kl 13:30-17:05 
ajourneras 14:40-15:00, 16:20-16:35 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ambjörn Hardenstedt 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-09-09 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 152-177 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Ambjörn Hardenstedt  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-09-07 

Anslaget sätts upp 2020-09-10 Anslaget till och med 2020-10-02 

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) 
Peter Henriksson (ÄS) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (S)  

Tjänstgörande ersättare 

Torbjörn Sköld (S) för Jesper Sennertoft (S) 
 

Ersättare 

Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Steen Salling (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Therese Wallin (MP) 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Kommundirektör Johan Lundgren                 §§ 152-165 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
Louise Sandell, kommunikationschef           §§ 152-165 
Anton Almér, huvudregistrator                      §§ 152-165 
Fredric Palm, strategisk planeringschef       §§ 152-164 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef                        §§ 156-164 
Anna Boman, lokalstrateg                             §§ 163-164 
 

 

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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§ 152  

Förändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 4 "Skånetrafiken besöker kommunstyrelsen" 
utgår för att besöket är inställt på grund av omorganisering hos Skånetrafiken. 
Ordförande har kontaktat berörd regional nämnd och informerar om att dialogen 
ska genomföras men i vilken form och tidpunkt är i dagsläget inte fastställt.  

Ordförande föreslår att ärendelistan anpassas efter inbjudna föredraganden. 
Kommunstyrelsen behandlar därför ärende 8 nr som nr 14, ärende 9 som 15. 
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§ 153  

Rapport 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 aktuell situation angående 
Coronapandemin. 

Kommundirektören redovisar för de kostnader som är orsakade av pandemin 
och att dessa kostnader ska kommunen återsöka hos staten genom 
statsbidrag. Svedala kommun har, 31/8, ansökt om totalt 3,5 miljoner kronor, 
varav 2,9 miljoner kronor är för skyddsutrustning. 
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§ 154  

Äskande om medel för digitaliseringsprojekt 

Dnr 2020-000250  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utöka kommunstyrelsens ram för 2020 med 153 000 kronor för att arbeta 
med implementering av digitaliseringsprojekt avseende bygglovshandläggning, 
samt 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 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.  

Under året har kommunledningsgruppen beslutat att inrätta en 
förvaltningsorganisation kring digitalisering av arbetsprocesser. En arbetsgrupp, 
digitaliseringsgruppen, med representanter från samtliga verksamhetsområden 
har på uppdrag av kommunledningsgruppen tagit fram förslag till processer 
lämpliga för digitalisering. Kommunledningsgruppen har tagit ställning till att 
inledningsvis gå vidare med en av de föreslagna processerna; digitalisering av 
bygglovsprocessen. Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja medel för 
implementeringen av detta projekt. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2020-09-01 

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  

Bygg- och miljöchef Anna Cedergren 
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§ 155  

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

Dnr 2019-000573  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till avtal gällande tillköp av kollektivtrafik. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år erbjuder Skånetrafiken alla skånska kommuner att köpa till trafik inom 
linjetrafik, efterfrågestyrd linjetrafik och närtrafik om man önskar ett större utbud 
än det som Skånetrafiken erbjuder.  

Tillköpet omfattar alla efterfrågestyrda turer på linje 140, 143 och 153. 
Därutöver tillkommer kostnader för närtrafiken i NO3. Med samma trafikutbud 
som 2020 beräknas kommunens kostnader minska från cirka 121 000 kr till 
47 000 kr för trafikåret 2021 enligt avtalsförslaget. 

Handlingar i ärendet 
Förfrågan om tillköp av trafik 2021 

Tjänsteskrivelse om tillköp av kollektivtrafik 2021 

Skånetrafiken augustiskifte 2020 

Synpunkter på kollektivtrafiken till Arrie strövområde  

Avtalsförslag gällande tillköp av kollektivtrafik 

Beslut skickas till 
Skånetrafiken, Hässleholm   
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§ 156  

Remissyttrande - Region Skånes tågstrategi 

Dnr 2020-000210  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som svar från Svedala kommun översända trafikingenjörens tjänsteskrivelse 
som sitt yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har tagit del av remisshandlingen gällande tågstrategin.  

Yttrandet 

Svedala kommun ser positivt på en fortsatt utveckling av tågtrafiken i Skåne. 
Svedala tätort växer och kommunen planerar ny bebyggelse i närheten av 
stationen. Invånarantalet i Svedala tätort med omland beräknas öka från 
dagens cirka 13 200 personer till drygt 15 500 personer år 2035, enligt vår 
befolkningsprognos. Kommunen som helhet beräknas öka från 22 500 till 
27 200 invånare. 

Utvecklingen av Ystadbanan är mycket angelägen och de planerade om- och 
utbyggnader förväntas medföra ökad kapacitet och robusthet. 

I tågstrategiskt underlag för perioden 2020-2050, Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, Region Skåne föreslogs en ny station i Börringe 
2035-2039. Vi ser framför oss en ortsutveckling av Börringe och anser att 
tågstationen ska läggas in i tågstrategin. En station i Börringe skulle även fånga 
in omlandet runt Börringe, inklusive Malmö Airport, en nationell knutpunkt och 
stor arbetsplats. 

Tågtrafiken är strukturbildande och det är viktigt att busstrafiken knyts till 
tågtrafiken för att ge ett heltäckande attraktivt kollektivtrafiknät. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse/ remissyttrande av trafikingenjör Annette Bengtsson 

Tågstrategi, remissversion 2020-06-11 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) förslår att näst sista meningen i sammanfattning av 
ärende kompletteras en formulering om Malmö Airport - "inklusive Malmö 
Airport, en nationell knutpunkt och stor arbetsplats, vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 

Beslut skickas till 
Region Skåne, Hässleholm      
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§ 157  

Remissyttrande för förslag till Miljöprogram för 
Malmö stad 2021-2030   

Dnr 2020-000228  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att lämna följande remissyttrande över Miljöprogram för Malmö Stad 2021-
2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Malmö stad har skickat ut förslag om miljöprogram 2021-2030 på remiss. 

Programmet beskrivs utgöra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och 
motsvaras således av det i Svedala kommun påbörjade arbetet med 
framtagande av etapp 1 av kommunens hållbarhetsstrategi.  

Den övergripande målbilden i remissförslaget handlar om att skapa ett gott liv 
för Malmöborna och att staden samtidigt ska växa med respekt för de planetära 
gränserna. Utgångspunkten i programmet är att uppnå Parisavtalets mål om att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad samt att till 2030 uppnå FN:s 
17 globala mål för hållbar utveckling. 

Svedala kommun välkomnar den föreslagna målbilden och Malmö stads 
målsättning om att åstadkomma utsläppsminskningar i nivå med 1,5-graders-
målet och Parisavtalet. 

Till programmet finns ett antal planer kopplade som konkret fastställer vilka 
åtgärder som ska vidtas för att målen i programmet ska kunna uppnås till 2030. 

Målsättningen om att 100% av Malmös energianvändning inom uppvärmning, el 
och transporter ska komma från förnybara eller återvunna (och då helst 
fossilfria) energikällor senast 2030 är ambitiös, men den är förmodligen också 
en förutsättning för att samla och uppmuntra fler aktörer att agera i linje med 
målen. 

Ekosystemtjänsternas kopplingar till folkhälsan lyfts fram och en av 
programmets målsättningar är att indikatorer som buller, luftföroreningar och 
kemikalieexponering ska minska till 2030 jämfört med 2017 och 2020. 

Det vore dock önskvärt med en tydligare definition om vilka målvärden som här 
krävs för att bidra till en ökad folkhälsa.  

Malmö stads valda inriktningar kommer även kunna bidra till positiv utveckling i 
Svedala kommun eftersom utmaningarna när det gäller ekologisk hållbarhet på 
många sätt är desamma.  

De samlade koldioxidutsläppen (geografiska och konsumtionsbaserade) härrör 
inom Svedala kommun främst från transporter. Därav är det ur klimatsynpunkt 
av stor betydelse att Malmö Stad och Svedala kommun samverkar och hjälper 
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varandra att skapa bästa möjliga förutsättningar för fler hållbara resvanor 
mellan Malmö och Svedala kommun. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av miljöstrateg, daterad 2020-06-29 

Protokoll från Malmö Stad beslut om remissförfarande 

Remissutgåva Miljöprogram 2021-2030 

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

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

Beslut skickas till 
Miljönämnden, Malmö stad, dnr MN-2018-964  
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§ 158  

Antagande av Handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2019-2022 

Dnr 2020-000178  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera redogörelsen av det samråd som har genomförts och lägga det till 
handlingarna, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022, programunderlag 
och delprogram för innevarande mandatperiod, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att under perioden vid behov besluta om 
justeringar av de närmre riktlinjerna i Delprogram operativ insatsverksamhet 
och Delprogram olycksförebyggande verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningschefen har lagt fram förslag till antagandehandlingar till Svedala 
kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022. 

Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta 
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för 
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt LSO antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktige kan uppdra 
åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer. 

Enligt LSO ska det, innan programmet antas, ha skett samråd med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd av det 
föreslagna handlingsprogrammet har genomförts med externa myndigheter 
parallellt med den interna remissprocessen i alla nämnder. Inkomma 
synpunkter och justeringar redovisas i samrådsredogörelser.  

I Svedala kommun arbetar samtliga nämnder och verksamhetsområden med att 
förhindra olyckor och minska konsekvenserna olyckor. Räddningstjänsten är 
den övergripande sammanhållande enheten för detta arbete och sammanställer 
handlingsprogrammen för varje mandatperiod. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mikael Jönsson, daterad 2020-08-24. 

Samrådsredogörelse för externa svar på samrådshandlingar, av stf. 
räddningschef Hampus Aronsson, daterad 2020-08-20 

Samrådsredogörelse för interna remissvar gällande samrådshandlingar, av stf. 
räddningschef Hampus Aronsson, daterad 2020-08-27 
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Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022, antagandehandling. 

Programunderlag olycksanalyser, antagandehandling 

Delprogram operativ insatsverksamhet, antagandehandling 

Delprogram olycksförebyggande verksamhet, antagandehandling 

Bilaga A till handlingsprogram, antagandehandling 
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§ 159  

Detaljplan för Svedala 25:17 med flera, "Nils 
Fredriksson Utbildning", i Svedala, Svedala 
kommun, Skåne län 

Dnr 2018-000332  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till antagandehandling avseende Detaljplan för Svedala 
25:17 med flera, "Nils Fredriksson Utbildning", i Svedala, Svedala kommun, 
Skåne län, samt  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta antagandehandling för Detaljplan för Svedala 25:17 med flera, "Nils 
Fredriksson Utbildning", i Svedala, Svedala kommun, Skåne län. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för bebyggelse med skola (S), 
bostäder (B) och centrum (C) och parkering (P) inom planområdet. 

Föreslagen detaljplan har tagits fram för att pröva lämpligheten för ny 
bebyggelse i form av kompletterande skolbyggnad inom gymnasieskolans 
område ”Nils Fredriksson Utbildning” i öster och möjliga framtida bebyggelse 
inklusive bostäder i väster. För att detaljplanen skall möjliggöra flexibel 
användning och fungera över tid prövas markanvändning (utöver skola och 
bostäder) för centrumverksamhet och parkering. Del av Börringevägen 
respektive Sockerbruksgatan planläggs som gata, vilket de används som idag. 
Området är redan exploaterat och planförslaget innebär möjlighet till förtätning. 

Samrådhandlingar, upprättat 2020-01-15 har enligt kommunstyrelsens plan- 
och exploateringsutskotts beslut 2020-01-23 varit ute på samråd under tiden 
2020-02-03 till och med 2020-02-23. Granskningshandlingar, upprättat 2020-
05-07 har varit ute på granskning för sakägares och övriga berördas granskning 
under tiden 2020-05-25 till och med 2020-06-14, samt remitterats till berörda 
myndigheter, nämnder med flera. Under granskning har det inkommit 7 
yttranden, varav 1 yttrande från berörd sakägare.  

Efter granskningen har enbart mindre ändringar utförts som inte bedöms vara 
väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap. 25 § PBL erfordras därför inte.   

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2020-08-
25 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt Lowe Kisiel, daterad 2020-07-23         

Plankarta, daterad 2020-07-23 
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Planbeskrivning, daterad 2020-07-27 

Granskningsutlåtande, daterad 2020-07-23 
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§ 160  

Försäljning av Svedala 1:88 och Svedala 1:89, 
projekt Segestrand (Veidekke) 

Dnr 2019-000510  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till köpeavtal avseende Svedala 1:88 och Svedala 1:89. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Försäljning av fastigheterna Svedala 1:88 och Svedala 1:89, inom projekt 
Segestrand, för uppförande av bostäder för platser för särskilt boende och för 
trygghetsboende.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2020-06-
04 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-06-04 

Köpeavtal Svedala 1:88 och Svedala 1:89 inklusive bilagor, daterat 2020-05-25 

Köpeavtal Svedala 1:88 och Svedala 1:89 inklusive bilagor, februari 2020 

Exploateringsavtal med Veidekke Bostad AB, daterat 2010-09-20 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, daterat 
2019-10-03 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat 2017-10-18 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på försäljning av fastigheten, med 
instämmande av Peter Henriksson (ÄS). 

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag om att försälja, med 
instämmande av Sara Ripa (C ) och Per Mattsson (M). 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels Ronny 
Johnssons (SD) med fleras yrkande om bifall av liggande förslag om försäljning, 
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dels Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkanden om avslag på försäljning 
av fastigheten.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att liggande förslag om 
försäljning bifalls.  

Votering begärs och genomförs.  

Den som vill att försälja fastigheten röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Vinner 
NEJ faller ärendet.  

Omröstningsresultat: 7 Ja-röster och 4 nej-röster.  

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

Nej-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin 
Jovanovic (S), Torbjörn Sköld (S). 

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet vill ej 
försälja fastigheten enligt förslaget. 
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§ 161  

Exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 
med flera (Coop) 

Dnr 2020-000134  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 med 
flera samt att utöka teknisk nämnds kommunbidrag med 50 000 kr årligen från 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Exploateringsavtal avseende fastigheten Svedala 100:242 med flera har tagits 
fram i syfte att reglera genomförandet av ”Detaljplan för Svedala 100:242 med 
flera, Östra Industriområdet 1”. I avtalet regleras bland annat vem som utför och 
bekostar allmänna anläggningar.   

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av exploateringssamordnare, daterad 2020-04-16  

Förslag till exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 m.fl. 

Bilagor 1-6 till exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 m.fl.    

Mejl om korrespondens 3 st. 

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande not till protokollet: Miljöpartiet vill stötta 
och främja centrumhandel och står inte bakom beslut som leder till handel i 
ytterområden och ökat bilberoende. 
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§ 162  

Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra 
industriområdet I (Coop) 

Dnr 2019-000059  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta antagandehandling för Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra 
industriområdet I, Svedala kommun, Skåne län. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att pröva möjlighet till markanvändning för H 
(Detaljhandel), H1 (Detaljhandel utom handel med livsmedel), J1 (Partihandel, 
hantverk och industri som inte är störande för omgivningen), K (kontor), R1 
(Idrotts- och sportanläggning utan betydande åskådarplats) samt Z 
(Verksamheter) och E (transformatorstation). 

Samrådshandlingar varit ute på samråd under tiden 2019-06-10 t.o.m. 2019-07-
29. Granskningshandlingar har varit ute på granskning för sakägares och övriga 
berördas granskning under tiden [2019-11-18 till och med 2019-12-08], samt 
remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Under granskning har 
det inkommit 13 yttranden, varav inga från berörda sakägare och boende.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 24 april 
2020 § 21 och föreslår kommunstyrelsens besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag plan- och exploateringsutskottet 2020-04-24 § 21  

Tjänsteskrivelse 2020-04-16 

Plankarta 2020-04-17 

Illustrationskarta 2020-04-17 

Planbeskrivning 2020-04-17 

Granskningsutlåtande 2020-04-17 

Samrådsredogörelse 2019-11-05 

Protokollsanteckning  
Therese Wallin (MP) lämnar följande not till protokollet: Miljöpartiet vill stötta 
och främja centrumhandel och står inte bakom beslut som leder till handel i 
ytterområden och ökat bilberoende.       
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§ 163  

Avslut av hyreskontrakt avseende Norra 
Segestrand 

Dnr 2020-000260  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att socialnämnden tar kostnaderna för år 2020,  

att från januari 2021- februari 2026 regleras kostnaderna genom att sänka årets 
resultat 2020 för hela kommunen, samt  

att kommunbidraget motsvarande 500 000 kr per år upphör. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag om att kommunstyrelsen avslutar 
hyreskontraktet avseende Norra Segestrand med Svedalahem i förtid. 

Norra Segestrand förhyrdes 2016 för att inrätta HVB med inriktning 
ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten drevs av VoB syd på 
socialnämndens uppdrag. Då behovet av platser för ensamkommande avtog 
omvandlades fastigheten till ett boende för nyanlända flyktingar, med inriktning 
ensamstående män. Fastigheten har ett tillfälligt bygglov som löper ut årsskiftet 
2020, hyreskontraktet löper till 2026-02-28. Underlaget av potentiella boende 
sjunker så en utredning är vidtagen för att presentera prognos och kalkyl av 
framtida användning av fastigheten. 

Alla är eniga om att hyresavtalet ska upphöra till en tidigare tidpunkt än vad 
som anges i hyresavtalet. Kostnaderna, uppemot 4,4 miljoner delas mellan 
socialnämnden och Svedala kommun som helhet.  

Kommundirektör Johan Lundgren är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-08-27 § 60 

Tjänsteskrivelse av verksamhetscontroller Vård och omsorg om avslut av 
hyreskontrakt 

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

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

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  
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§ 164  

Behov av tillfälliga förskoleplatser i Bara 

Dnr 2020-000056  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lösa behovet av nya tillfälliga förskoleplatser i Bara enligt alternativet 
benämnt ”Värby”,  

att i budget 2021 bevilja tillfälligt anslag för hyra motsvarande 872 000 kr till 
utbildningsnämnden,  

att 2022 tillfälligt anslå 394 000 kr för ökade hyreskostnader, 

att finansiering sker genom motsvarande minskning av kommunens resultat 
respektive år, samt 

att utbildningsnämnd och teknisk nämnd i samband med planeringen av de 
tillfälliga förskoleplatserna i Bara får i uppdrag gemensamt att planera för 
lämpliga åtgärder för att säkerställa trygghet och säkerhet i trafikmiljön genom 
informationsinsatser och tillfälliga fysiska åtgärder/förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Bara samhälle växer och ytterligare 100 förskoleplatser kommer att behövas 
senast start vårterminen 2021. Behovet består i att 80 av platserna är 
ersättningsplatser för Hattstugan, som rivs i samband med nybyggnation, och 
20 platser är generell utökning av platskapaciteten i Bara.  

Under utredningens gång har prognosindikationen för det totala behovet i de 
norra kommundelarna ökat vilket gör att underskott överstiger de påtalade 100 
platserna. Idag bedöms behovet till 120 platser för Bara Klågerup, fördelat 80 
platser i Bara och 40 platser i Klågerup.  

Hattstugans förskola planeras stå klar för drift i augusti 2023. Då behovet 
uppstår redan 2020 innebär detta att det på kort sikt finns ett underskott på 
förskoleplatser i både Klågerup och Bara. 

Utredningen har sänts på remiss till Utbildningsnämnden samt ekonomienheten 
för insamlande av synpunkter. 

Utbildningsnämnden förordar alternativet ”Värby”. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg Anna Boman, daterad 2020-08-28 

Översikt geografisk placering av alternativ  

Protokollsutdrag Ks 2020-03-16 § 43 Behov av tillfälliga förskoleplatser 

Protokollsutdrag Un 2020-02-03 § 6 Behov av tillfällig förskola för att ersätta 
Hattstugans nuvarande paviljonger 
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Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) föreslår att en besluts-att-sats läggs till beslutet, 
som lyder att utbildningsnämnd och teknisk nämnd i samband med planeringen 
av de tillfälliga förskoleplatserna i Bara får i uppdrag gemensamt att planera för 
lämpliga åtgärder för att säkerställa trygghet och säkerhet i trafikmiljön genom 
informationsinsatser och tillfälliga fysiska åtgärder/förändringar. 
Kommunstyrelsen bifaller ordförandes förslag. 

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande not till protokollet: Miljöpartiet uppmanar 
Svedala kommun att arbeta med bättre framförhållning och ökat barnperspektiv 
vid planering av förskoleplatser inom kommunen. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnd 

Teknisk nämnd 

Ekonomi- och utbildningschef Boris Blumenfeld  
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§ 165  

Inriktningsbeslut om framtidens räddningstjänst i 
Svedala kommun 

Dnr 2020-000256  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utifrån förstudiens slutsatser uppta förhandlingar med Räddningstjänsten 
Syd och Trelleborgs kommun om förutsättningar för ett eventuellt ingående i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd respektive en eventuell utökad 
samverkan med Trelleborgs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören har fått i uppdrag av kommunstyrelsens presidium att utreda 
vilka alternativ som finns för Svedala kommuns räddningstjänst för att möta 
framtiden med acceptabel kvalitet. Syftet med utredningen – som bedrivits som 
en förstudie – är att ge förslag på hur kommunen ska organisera sin 
räddningstjänst i framtiden. Målsättningen är att framtida organisation ska 
drivas med acceptabel kvalitet till en rimlig kostnad per invånare. 

I enlighet med uppdraget som getts kommundirektören presenteras tre 
alternativ som förstudien omfattar. Dessa är     

• Behålla räddningstjänsten inom kommunens organisation 

• Söka medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd 

• Avtalssamverkan med Trelleborgs kommun 

Samtliga tre alternativ till framtida räddningstjänst i Svedala kommun uppfyller 
en acceptabel kvalitetsnivå. Enligt förstudiens slutsatser går det att konstatera 
att såväl vid ett ingående i Räddningstjänsten Syd som vid en fördjupad 
samverkan med Trelleborgs kommun blir effekten en ambitionssänkning 
avseende befäl på plats i kommunen. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv går det 
att konstatera att Räddningstjänsten Syd bedrivs mer kostnadseffektivt med en 
acceptabel kvalitet jämfört med de två övriga alternativen. 

Föredragande i ärendet är Teresa Fridell och Boris Blumenfeld. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-08-28.  

Förstudie: Framtida organisationsform för Räddningstjänsten i Svedala 
kommun, av stabschef Teresa Fridell och ekonomi- och utvecklingschef Boris 
Blumenfeld.  

Framtidsanalys övergripande med grov kostnadsuppskattning, av 
räddningschef Mikael Jönsson. 
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Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar bifall till liggande förslag om att uppta förhandlingar, 
med instämmande av Per Mattsson (M) och Ronny Johnsson (SD). 

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

Beslut skickas till 
Kommundirektör Johan Lundgren 

Stabschef Teresa Fridell 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
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§ 166  

Hyresavtal för nya biblioteket i Svedala tätort 

Dnr 2020-000218  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå hyresavtal för nya biblioteket i Svedala tätort samt tilläggsavtal  
bilaga 9 ändringskostnader om ÄTA-kostnader,  

att den ökade hyreskostnaden finansieras inom kultur- och fritidsnämndens 
ram, samt  

att lämna hyresavtalet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala bibliotek ska flytta från nuvarande lokal till det nybyggda huset 
kvarteret Svanen 15:11 på Storgatan 30. Inflyttning planeras 1 juli 2021.  

Kommunfullmäktige har, vid ett tidigare tillfälle, godkänt ett tecknande av 
hyresavtal på 1 200 000 kr i årshyra i 20 år.  

I byggnationsprocessen har det uppstått ett antal ändringskostnader som inte 
kunde förutses i beställningen. Dessa kostnader har redovisats i tilläggsavtal. 

Ändringskostnaderna innebär en årshyra på 1 276 000 kr/år. Kultur- och 
fritidsverksamheten ska finansiera tilläggshyran inom egen ram. 

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå avtalet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kof 2020-06-10 § 31 Hyresavtal nya biblioteket i Svedala  

Tjänsteskrivelse av områdeschef kultur och fritid Tomas Djurfeldt, daterad 
2020-05-25 

Hyreskontrakt för lokal  

Karta areamätning 

Bilaga 9, tilläggsavtal Ändringskostnader, daterat 2020-05-25 

Beslut skickas till 
VD Bostads AB Svedalahem, Cecilia Önnevik 

Kultur- och fritidsnämnden  

Utbildningschef Fredrik Aksell 

Kommunfullmäktige (för kännedom)   
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§ 167  

Ändring av reglemente för utbildningsnämnden 
på grund av ny organisation för skolbibliotek och 
folkbibliotek 

Dnr 2020-000216  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna justeringar Utbildningsnämndens reglemente vad gäller 
reglementets första sida rörande förändringen av ny organisation,  

att § 9 om Registrering (diarieföring) får ordalydelsen:  

Handlingar, som inkommer till utbildningsnämnden och som inte är av ringa 
betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen.  

I registret antecknas datum då handlingen kom in eller upprättades, 
diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, i 
förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare samt i 
korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling 
inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, markeras detta 
genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller 
på aktomslaget som handlingen ligger i. Om handlingen är digital görs 
sekretessmarkeringen i det datasystem där den elektroniska handlingen 
hanteras, samt  

att justeringarna gäller från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att ändra 
reglemente för utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens reglemente justeras 
på grund av om-organisationen för skolbibliotek och folkbibliotek.  

Verksamhetsområde Utbildning har utarbetat ett förslag till ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek. I arbetet har verksamhetsledningen, företrädare 
för rektorer och företrädare för kultur och fritid med bibliotek deltagit. MBL-
förfarande om organisationsändringen har slutförts. Om-organisationen innebär 
att Kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret för skolbibliotekarierna som 
flyttas från grundskola och gymnasieskola inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde till Kultur och bibliotek inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 

Om-organisationen initierades av att regeringen gett uppdrag att ta fram direktiv 
som syftar till att stärka skolbibliotekens uppdrag, där elever ska ges likvärdig 
tillgång till bibliotek. Parallellt inför Svedala kommun att heltid ska gälla som 
norm vid anställning.  
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Utbildningsnämnden föreslår även vissa andra förslag till justeringar och 
rättelser i reglementet.  

Kanslienheten förslår att § 9 om registrering (diarieföring) får en mer 
beskrivande ordalydelse än vad utbildningsnämnden föreslår. Kanslienheten 
föreslår följande text:  

"Handlingar, som inkommer till utbildningsnämnden och som inte är av ringa 
betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen.  

I registret antecknas datum då handlingen kom in eller upprättades, 
diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, i 
förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare samt i 
korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling 
inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, markeras detta 
genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller 
på aktomslaget som handlingen ligger i. Om handlingen är digital görs 
sekretessmarkeringen i det datasystem där den elektroniska handlingen 
hanteras. " 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2020-08-25 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden, 2020-06-08 § 61 

Förslag på ändringar i utbildningsnämndens reglemente 

Rapport: Förslag till ny organisation för skolbibliotek och bibliotek, daterad 
2020-02-06 
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§ 168  

Ändring av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden på grund av ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek 

Dnr 2020-000219  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna justeringar Kultur- och fritidsnämndens reglemente vad gäller 
reglementets första och andra sida rörande förändringar av ny organisation,  

att § 10 om Registrering (diarieföring) får ordalydelsen:  

Handlingar, som inkommer till kultur- och fritidsnämnden och som inte är av 
ringa betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen. I registret antecknas datum då handlingen kom 
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 
mottagare samt i korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i 
en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om 
sekretess, markeras detta genom att en särskild anteckning 
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller på aktomslaget som handlingen 
ligger i. Om handlingen är digital görs sekretessmarkeringen i det datasystem 
där den elektroniska handlingen hanteras, samt 

att justeringarna gäller från och med 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
ändra i reglementet för kultur- och fritidsnämnden.  

Verksamhetsområde kultur- och fritid framlägger förslag till ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek. I arbetet har verksamhetsledningen, företrädare 
för rektorer och företrädare för kultur och fritid med bibliotek deltagit. 

MBL-förfarande om organisationsförändringen har slutförts. 

Reglementet behöver revideras och förtydligas på grund av den nya 
organisationen för skolbibliotek och folkbibliotek.  

Den nya organisationen innebär att Kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret 
för skolbibliotekarierna som flyttas från grundskola och gymnasieskola inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde till Kultur och bibliotek inom Kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde. 

Kanslienheten förslår att § 10 om registrering (diarieföring) får en mer 
beskrivande ordalydelse än vad utbildningsnämnden föreslår. Kanslienheten 
föreslår följande text:  



 

 

30(43) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

"Handlingar, som inkommer till kultur- och fritidsnämnden och som inte är av 
ringa betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen. I registret antecknas datum då handlingen kom 
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 
mottagare samt i korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i 
en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om 
sekretess, markeras detta genom att en särskild anteckning 
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller på aktomslaget som handlingen 
ligger i. Om handlingen är digital görs sekretessmarkeringen i det datasystem 
där den elektroniska handlingen hanteras. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2020-08-25 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-06-02 

Förslag till ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

Tjänsteskrivelse om - Ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden på 
grund av ny organisation för skolbibliotek och folkbibliotek 
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§ 169  

Nya stadgar för Skånes kommuner 

Dnr 2020-000146  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna förslaget på de nya stadgarna för kommunförbundet Skåne 
/Skånes kommuner, samt 

att ge Svedala kommuns ombud i uppdrag att verka för förändring i enlighet 
med föreslagna nya stadgar. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2019 pågår ett omtag för förbundet. Under 2019 genomfördes en 
fördjupad medlemsdialog, vilken syftade till att tydliggöra medlemmarnas syn 
på förbundets syfte, uppdrag och samspelet mellan medlemmar och förbundet. 

Efter medlemsdialogen har en arbetsgrupp sedan december 2019 arbetat 
vidare med hur förbundet kan utvecklas. Arbetsgruppen har bestått av 
presidiets ledamöter, kommunstyrelseordförande i de fyra största 
ägarkommunerna samt kommundirektörer från dessa kommuner. 
Arbetsgruppen har sedan lagt fram förslag utifrån medlemsdialogen. 

Den 3 april 2020 beslutade styrelsen om ett nytt uppdrag för förbundet, en 
förändring som gör att en stadgeändring behövs för att det nya uppdraget ska 
få genomslag. I samband med det nya uppdrag beslutade även styrelsen om 
nytt namn för förbundet, Skånes kommuner, och ny grafisk profil. 

Det nya uppdraget kan sammanfattas i tre meningar.  

   *   Vara en samlande kraft och en enad röst för medlemskommunerna 

   *   Bedriva aktiviteter som skapar värde för medlemskommunerna 

   *   Främja strategisk samverkan mellan medlemskommunerna. 

Kommunförbundet Skåne byter namn till Skånes kommuner. Namnbytet 
förväntas skapa möjligheter att stärka förbundet och dess arbete. 

Dessa förändringar påkallar förändringar i nuvarande stadgar. 
Kommunförbundet Skåne har därför kallat 211 ombud till ett extrainsatt 
förbundsmöte 2 oktober 2020 för antagande av nya stadga. 

Förutom en förändring av förbundets uppdrag har arbetet med omtaget 
identifierat ytterligare förslag kopplat till finansiering och styrelsetillsättning. 
Detta behandlar kommunstyrelsen i ett annat ärende. 

Handlingar i ärendet 
Förslag på stadgar för Skånes kommuner, daterade 2020-06-25  

Skrivelse om stadgarnas ändringar 
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Styrelseprotokoll 2020-06-25 §§ 23-28 Kommunförbundet Skåne 

Nuvarande stadgar för Kommunförbundet Skåne gällande sedan 2011 

Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2020-08-19 

Beslut skickas till 
Kommunförbundet Skånes kansli  
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§ 170  

Förslag på ändrad finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 
för Skånes Kommuner   

Dnr 2020-000230  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Kommunförbundet Skånes förslag på ändrad finansieringsmodell 
för beräkning av medlemsavgiften, 

att medlemsavgiften i sin helhet från och med 2021 ska belasta 
kommunstyrelsens ram,  

att i budget 2021 omfördela kommunbidrag från bygg- och miljönämnden till 
kommunstyrelsen motsvarande 8 000 kronor, 

att i budget 2021 omfördela kommunbidrag från socialnämnden till 
kommunstyrelsen motsvarande 78 000 kronor, samt 

att i budget 2021 omfördela kommunbidrag från utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen motsvarande 146 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförbundet Skåne har tagit fram förslag på ny finansieringsmodell för 
medlemsavgiften. Syftet är att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna 
betalar till förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv. Därav föreslås att tidigare år intäktsformer slås samman med 
medlemsavgiften till en totalram. Den totala ramen ska sedan fördelas utifrån 
antalet invånare.  

Förslaget innebär att merparten av de samverkansavtal som idag belastar 
respektive verksamhetsområde i kommunen inkorporeras i medlemsavgiften. 
Huvudparten av de kostnader som bygg- och miljönämnden, socialnämnden 
och utbildningsnämnden haft med anledning av olika samverkansavtal kommer 
därmed att utbetalas av kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen har 
sammanställt de kostnader som idag belastar berörda nämnden. 
Kommunbidraget för dessa föreslås omfördelas till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
Viktig information kring förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften från och 2021 för Skånes kommuner av Kommunförbundet 
Skåne, daterat 2020-06-29 

Förslag till ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes 
kommuner, daterad 2020-05-14 
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Totalram ”Medlemsavgift Skånes kommuner” för 2021 och 2022, daterad 2020-
06-05 

Protokollsutdrag styrelsen Kommunförbundet Skåne 2020-06-25, § 25 

Sammanställning över poster inom Svedala kommun som föreslås 
ombudgeteras. 

Beslut skickas till 
Kommunförbundet Skåne 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
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§ 171  

Årsberättelse Samordningsförbundet Nils 2019 

Dnr 2020-000194  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2019, samt 

att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet Nils avseende år 2019.  

Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisningen för 2019, samt att, för Svedala kommuns del, 
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller Bengt Persson, daterad 2020-08-24  

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 2019  

Årsberättelse Samordningsförbundet Nils 2019 
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§ 172  

Äskande av medel till samordningsförbundet Nils 
2021 

Dnr 2020-000226  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås 

att godkänna det utökade anslaget med 8 000 kr för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fått en skrivelse från Samordningsförbundet Nils, som fått ett 
förslag till preliminär tilldelning av medel från staten (Försäkringskassan) för 
2021. Förslaget innebär en mindre utökning med 8 000 kr för år 2021. Statens 
tilldelning utgör hälften av samordningsförbundets totala tilldelning, regionen 
står för 25 % och kommunerna gemensamt för 25 %. Samordningsförbundet 
ska lämna svar om förslaget senast den 30 augusti till Försäkringskassan. 
Samordningsförbundet behöver därför svar från respektive kommun om det 
finns möjlighet att möta den preliminära tilldelningen.  

2020 har Svedala anslagit 424 000 kr, enligt förslaget skulle utökningen 
innebära ytterligare 8 000 kr det vill säga totalt 432 000 kr.  

Fördelningen mellan kommunerna förutsätts vara oförändrad, det vill säga 
Svedala 58 % och Skurup 42 % baserat på folkmängden. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från samordnare i Samordningsförbundet Nils angående anslag, 
inkom 2020-06-23 

Tjänsteskrivelse av Bengt Persson, daterad 2020-06-24 

Beslut skickas till 
Samordningsförbundet Nils, c/o Arbetsförmedlingen  
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§ 173  

Sammanträdesplan 2021 

Dnr 2020-000232  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att sammanträdesdagar för kommunstyrelsen är:  

1 februari, 15 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 28 juni, 6 september, 11 oktober,  
8 november, 29 november samt 13 december samt  

att uppdra åt nämnderna att planera sina nämndsammanträden för 2021 med 
hänsyn till ekonomiprocesser.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige är:  

20 januari, 17 februari, 7 april, 28 april, 2 juni, 23 juni (dagtid),  

22 september, 27 oktober, 24 november samt 15 december, samt  

att nämnder inte får sammanträda på samma tidpunkt under samma dag. 
Nämnder kan sammanträda samma dag, men möten får inte överlappa 
varandra. Detta för att förtroendevalda som ha flera nämnduppdrag ska kunna 
närvara på samtliga nämndsammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

I förslaget ligger att fortsättningsvis sammanträder kommunstyrelsen på 
måndagar kl 13:30 och kommunfullmäktige på onsdagar kl 19:00 som det varit 
de senaste åren.  

I förslaget ligger också att regler för sammanträdesfria kvällar efterföljs, det vill 
säga. Sammanträdesfri kväll är måndagen i samma vecka som 
kommunfullmäktige sammanträder och sammanträdesfri kväll är också på 
onsdagen veckan innan kommunstyrelsen sammanträder. Mötesfri onsdag kväll 
kan flyttas till en tisdag eller torsdag om onsdagen krockar med ett 
kommunfullmäktigemöte.  

Det pågår ett arbete med att få en smidigare ärendegång för ekonomiårets 
ärenden. Kalenderschemat ska ses som ett stöd för nämndernas 
sammanträdesplanering rörande ekonomiärenden. Syftena är flera dels öka 
smidigheten för förvaltningen och politiken i ärendeberedningen för att undgå 
ordförandebeslut, dels säkerställa att när kommunstyrelsen fattar beslut har de 
andra nämnderna tagit ställning i det ekonomiska ärendet. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen, daterad 2020-08-26    

Kalenderschema 2021 för nämndernas sammanträdesplanering för 
ekonomiärenden 

Kalender över mötesfria kvällar 

 

 



 

 

39(43) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 174  

Pensionsförvaltning för juni och juli månad 2020 - 
rapport 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen framlägger rapporter för pensionsförvaltningen för juni och 
juli månad 2020.  

Portföljrapport per siste juni och juli månad 2020. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning juni och juli månad 2020, daterade 2020-07-30, 
2020-08-12             
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§ 175  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000213  

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 2020-03-16 § 40, som gäller från 2020-04-01.  

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 delegationsbeslut, daterad 2020-08-25 
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§ 176  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2020-000212  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
Teknisk nämnd protokollsutdrag 2020-06-16 Remissyttrande om förslag till nya 
föreskrifter för Skåne län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter om 
bärighetsklasser i Skåne län med tjänsteskrivelse daterad 2020-06-02 

 

Teknisk nämnd, Tilldelningsbeslut slambehandling Svedala ARV  

 

Teknisk nämnd, Tilldelningsbeslut enligt LOU kap 15 § 16 avseende 
upphandling av Nybyggnad av pumpstationer P2, P4 och T2 samt ombyggnad 
av pumpstation T7 

 

Bygg- och miljönämnden, protokollsutdrag 2020-06-25 Granskning av 
bygglovshanteringen med tjänsteskrivelse  

 

Svedala Exploaterings AB, sammanträdesprotokoll styrelsen, 2020-06-08, dnr 
2020-66 

 

Svedala exploaterings AB, sammanträdesprotokoll bolagsstämma, 2020-06-11, 
dnr 2020-66 

 

Bostads AB Svedalahem, sammanträdesprotokoll styrelsen, 2020-06-08, dnr 
2020-64 

 

Bostads AB Svedalahem, sammanträdesprotokoll bolagsstämma, 2020-06-11, 
dnr 2020-64 
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Sysav, sammanträdesprotokoll årsstämma 2020-05-28 

 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, Sammanträdesprotokoll 
Årsstämma 2020 2020-05-26 

 

Höje å vattenråd, inbjudan till exkursion 8 september, dnr 2019-623 

 

Höje å vattenråd, sammanträdesprotokoll årsstämma 2020-05-26, dnr 2020-
208 

 

Höje å vattenråd, sammanträdesprotokoll konstituerande styrelse 2020-05-26, 
dnr 2020-208 

 

Höje å vattenråd, Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019, dnr 2020-
212 

 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna samt Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), Nyhetsbrev om mottagande och bosättning av 
nyanlända och kvotflyktingar till landets kommuner. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Cirkulär 20:32 Budgetförutsättningar 
för åren 2020–2023 

 

Skrivelse av markägare Bosarp 1:18 om Ekoby, inkom 2020-08-24, dnr 2019-
553 

 

Svedala kommunhus AB, sammanträdesprotokoll 2020-08-26, dnr 2020-95 

 

Skånetrafiken, information om nytt regelverk för Serviceresor 
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§ 177  

Rapporter och anmälningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Linda Allansson Wester, ordförande i kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott informerar om vad utskott beslutade på mötet 2020-08-25 
rörande hållbarhetsstrategin. Utskottet är styrgrupp för framtagandet av en 
hållbarhetsstrategi.  

Två medborgardialoger ska hållas inför den kommande hållbarhetsstrategin. 
Det ska både vara fysiska möten där vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och digitala möten. Mötesdatum är 22 september och 1 
oktober 2020. Under Ungdomsparlamentets session 15 september presenteras 
hållbarhetsstrategins arbete och dialog förs med ungdomarna. 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ska få en inbjudan för att 
kunna ta del av Ungdomsrådets diskussioner.   

 

Stabschef Teresa Fridell avrapporterar för det uppdrag Teresa Fridell och 
överförmyndarens Gunilla Nordgren fick om att granska överförmyndarenheten 
i Trelleborg, som Svedala kommun köper tjänster av (dnr 2020-176). Teresa 
Fridell konstaterar att överförmyndaren följer sitt arbete väl och att det finns 
inga ärenden i Svedala kommun som sticker ut. 

 

 


