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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 12 oktober 2020 kl 13:30-17:45 
mötes ajourneras kl 14:50-15:00, 16:00-16:10, 16:45-16:55 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Sara Ripa 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-10-14 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 178, 179, 
182-202 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Sara Ripa  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-10-12 

Anslaget sätts upp 2020-10-15 Anslaget till och med 2020-11-06 

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)                             §§ 178-193 
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)  
Jesper Sennertoft (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Lars Nordberg (M) för Per Mattsson (M)   §§ 194-202 

Ersättare och insynsplatser 

Lars Nordberg (M)              §§ 178-193 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Caroline Gullstrand (SD)    §§ 178-193 
Magnus Lilja (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Therese Wallin (MP)          §§ 178-201 
Stefan Sarmes (KD), Insynsplats  

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Kommundirektör Johan Lundgren 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist    §§ 178-186 
VA-chef Ingrid Edling                §§ 178-181 
Lokalstrateg Anna Boman         §§ 178-186 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld §§ 178-193 
Kommunikationschef Louise Sandell   §§ 178-193 

 

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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Ärendelista 

§ 178 
Förändring av dagordning ................................................................................... 5 

§ 179 
Rapport om kommunförvaltningens arbete med anledning av 
Coronapandemin (Covid-19) ............................................................................... 6 

§ 182 
Avsiktsförklaring - Paviljongbyggnad vid Värby förskola ...................................... 7 

§ 183 
Planförfrågan om planuppdrag om ändring av detaljplan för del av 
Norra Industriområdet i Svedala, fastighet Svedala 122:87 ................................. 8 

§ 184 
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§ 185 
Antagande av lokalförsörjningsplan 2021-2030 för Svedala kommun ............... 11 

§ 186 
Antagande av ny renhållningsordning för Svedala kommun .............................. 12 

§ 187 
Internbudget 2021 för kommunstyrelsen ........................................................... 14 

§ 188 
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§ 189 
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§ 193 
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§ 194 
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§ 198 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut under 2020 ............................................................................................. 31 

§ 199 
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§ 200 
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§ 201 
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§ 178  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga till punkten om information om medborgarmötena för 
Hållbarhetsstrategin på ärende 25 Rapporter och anmälningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Therese Wallin (MP) föreslår att en punkt läggs på som information under 
ärende 25 Rapporter och anmälningar och det är information om 
medborgarmötena för Hållbarhetsstrategin, vilket godkänns.    
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§ 179  

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

Diarienummer: 2020-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Johan Lundgren informerar om aktuell situation angående 
Coronapandemin.  

Den 1 oktober upphörde restriktionerna för besök på äldreboenden. Besöken 
sker under ordnade former på våra äldreboenden och det har gått mycket bra 
hittills. 

Kommunen följer också folkhälsomyndighetens nya rekommendation om 
riktlinjer för när man ska stanna hemma om man har en nära anhörig som har 
konstaterad covid-19.  
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§ 182  

Avsiktsförklaring - Paviljongbyggnad vid Värby 
förskola 

Diarienummer: 2020-000056  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsiktsförklaring med Svedab för att upprätta paviljongbyggnad i 
anslutning till Värby förskola.  

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.  

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. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-07, beslöts det att behovet av 
nya tillfälliga förskoleplatser i Bara, ska lösas i enlighet med 
utredningsalternativet benämnt "Värby". Lösningen bygger bland annat på att 
en paviljongsbyggnad reses invid Värby förskola.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg 

Avsiktsförklaring - Paviljongbyggnad Värby förskola 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07   

Protokollsanteckning  
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet 
förstår behovet av fler förskoleplatser i Bara men vill uppmana Svedala 
kommun att framöver arbeta med bättre framförhållning och ökat 
barnperspektiv vid planering av förskoleplatser inom kommunen.  

Beslut skickas till 
Svedab 

Utbildningsnämnd (för kännedom)     
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§ 183  

Planförfrågan om planuppdrag om ändring av 
detaljplan för del av Norra Industriområdet i 
Svedala, fastighet Svedala 122:87 

Diarienummer: 2020-000261  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
fastighet Svedala 122:87 "Del av Norra industriområdet" i Svedala, Svedala 
kommun, samt  

att upprätta planavtal med exploatör.  

Sammanfattning av ärendet 
Diatron Fastigheter AB har inkommit med förfrågan om detaljplan för fastighet 
Svedala 122:87 för att möjliggöra en tränings och motionsanläggning i befintlig 
lokal. Fastighetsägaren önskar även att framtagen detaljplanen medger handel, 
kontor och verksamheter. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten för idrottsanläggning, detaljhandel, 
kontor och verksamheter. 

Lämpligheten av följande markanvändningar föreslås prövas i planen  

    R1 idrottsanläggning (huvudsaklig användning) 

    H  detaljhandel  

    K  kontor  

    Z  verksamheter (verksamheter med begränsad omgivningspåverkan). 

 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskottet har berett ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-10-01 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2020-09-10 

Plan PM, Detaljplan för fastighet Svedala 122:87, i Svedala, Svedala kommun 
2020-09-10 

Begäran om planuppdrag av Diatron Fastighets AB, 2020-08-3  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet och handläggaren          
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§ 184  

Justering av VA-taxa 2021 

Diarienummer: 2020-000111  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att höja brukningstaxorna inom VA-taxan med 8 % från och med 2021-01-01, 

att höja anslutningsavgifterna inom VA-taxan med 10 % från och med 2021-01-
01,  

att godta att det nedskrivningsbehov på cirka 2,8 mnkr som framkommit vid 
genomgång av VA-enhetens anläggningstillgångar belastar 2020 års resultat 
för VA-kollektivet, 

att ge Miljö och teknik i uppdrag att göra en revidering av VA-taxans 
uppbyggnad för att kunna träda i kraft 2022-01-01, samt  

att punkten 5.1 i § 5 i VA-taxa Svedala kommun från och med 2021-01-01 
kompletteras med följande: För bostadsfastigheter som består av fler än  

ett en- tvåbostadshus ska förbindelsepunkter för V, S och Df upprättas för varje 
en- och tvåbostadshus och anläggningsavgift för anslutningspunkterna 
erläggas.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att inom VA höja 
brukningstaxor, höja anslutningsavgifter, godkänna ett nedskrivningsbehov 
samt ge Miljö och teknik i uppdra att revidera VA-taxans uppbyggnad samt 
infoga kompletterade information. 

Höjningen av brukningsavgiften med 8 % innebär att ett normalt enbostadshus-
hushåll kommer att betala 528 kr mer per år. Höjningen sker mest på grund av 
att de taxor som tas in under 2020 inte täcker de löpande kostnaderna utan 
verksamheten bedöms gå med ett underskott på 5,4 mnkr för 2020. Höjningen 
krävs också för höjda avgifter från VA-Syd.  

Nedskrivningsbehovet har uppstått då anläggningarna inte skrivits av i den takt 
som teknisk livslängd ger från det att anläggningen färdigställdes.  

Anslutningsavgifterna föreslås höjas för att förbättra kostnadstäckningsgraden 
av nyinvesteringar och därmed inte belasta det övriga kollektivet med kostnader 
för dessa nya bostadsområden.  

Kommunens VA-taxa behöver kompletteras för att i byggnationen av nya 
bostadsområden undgå behov av kostsamma efteranslutningar då 
bostadsrättsföreningar skapas för en- och tvåbostadshus i form av radhus eller 
dylikt.  

VA-taxan i sin helhet behöver ses över för att tillse att taxan är ändamålsenlig 
och fördelar brukningstaxorna och anslutningsavgifterna rätt.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-08-25 

Tjänsteskrivelse av controller, daterad 2020-08-11 

Jämförelse taxekostnader 2020 

Presentation av förslag till taxa för VA 2021  

 

 



 

 

11(35) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185  

Antagande av lokalförsörjningsplan 2021-2030 för 
Svedala kommun 

Diarienummer: 2020-000199  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2021-2030,  

samt 

att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 
lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i kommande budget (juni 2021) 
alternativt i enskilda ärenden.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunstyrelsen om att anta förslag till 
lokalförsörjningsplan 2021-2030.   

Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2021-2030 är en sammanställning 
av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler. Behoven bygger på Statisticons befolkningsprognos från 
2020, Exploateringsprogram Bostäder-Industri 2018 - 2022 innehållande 
bostadsförsörjningsprogram samt verksamhetsområdenas målsättningar.  

Förslaget har skickats på remiss till utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, ekonomienheten, 
kommunstyrelsen, Svedab och Svedalahem AB. Miljö och teknik har 
sammanställt inkomna remissyttranden i en separat redovisning med 
kommentarer från Miljö och teknik till dessa yttranden. Synpunkterna har 
beaktats i den reviderade planen. 

Teknisk chef, Fredrik Löfqvist och lokalstrateg Anna Boman är föredragande.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-08-25  

Tjänsteskrivelse  av lokalstrateg, Miljö och teknik daterad 2020-08-18 

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 beslutad av teknisk nämnd, 2020-08-17 

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 reviderad till kommunstyrelsen 2020-10-01 

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 final  

Lokalförsörjningsplan 2021-2030 bilaga 1 sammanställning av verksamheternas 
och kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändringar 

Redovisning av remissyttranden med kommentarer av Miljö och teknik      
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§ 186  

Antagande av ny renhållningsordning för Svedala 
kommun 

Diarienummer: 2020-000316  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-2030, med tillhörande 
bilagor 1-9, med giltighetstid från 1 januari 2021, samt  

att anta avfallsföreskrifterna, med den ändring att andra stycket i § 29 stryks, 
det vill säga att texten "Transportvägen ska vara minst 5,5 meter bred om 
vägen inte är enkelriktad. Om bilar får parkeras längs vägen så ska den vara 
bredare. Om vägen är enkelriktad och det inte finns parkerade fordon kan 
vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter" ska utgå, i övrigt 
fastställs 1-62 §§ samt bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet 
"information" ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av Miljö 
och teknik vid behov.   

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommuns nuvarande renhållningsordning gäller till och med år 2020 
och förslag till en ny renhållningsordning är framtagen. Renhållningsordningen 
innefattar avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan.  

Teknisk nämnd har beslutat att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms 
innebära betydande positiv miljöpåverkan och godkände genomförd 
miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till 
kretsloppsplan 2021-2030.  

Teknisk framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta den gemensamma 
kretsloppsplanen 2021-2030, med tillhörande bilagor 1-9, med giltighetstid från 
1 januari 2021, samt att kommunfullmäktige antar avfallsföreskrifterna.  

Antagande av avfallsföreskrifterna innebär fastställande av 1-62 §§ samt bilaga 
1 och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021.  

Avsnittet "information" ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och kan 
ändras av Miljö och teknik vid behov. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist är föredragande i ärendet.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-09-29 med tjänsteskrivelse  

Reservation Liberalerna   

Samrådsredogörelse - Gemensam kretsloppsplan och lokala avfallsföreskrifter 

Föreskrifter för avfallshanteringen inklusive bilagor 



 

 

13(35) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Från avfall till resurs - Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge 
och Ystad 

bilagorna 1-9 tillhörande gemensam kretsloppsplan  

  bilaga 1. Ansvarsfördelning indikatorer 

  bilaga 2. Projektorganisation och samråd 

  bilaga 3. Nulägesbeskrivning 

  bilaga 4. nedlagda deponier 

  bilaga 5. Uppföljning 

  bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning 

  bilaga 7 Barnkonsekvensanalys 

  bilaga 8 Kostnadsanalys 

  bilaga 9 Framtida avfallsmängd  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar efter överläggning att avsnitt två i texten i § 
29 utgår och den lyder som följer: "Transportvägen ska vara minst 5,5 meter 
bred om vägen inte är enkelriktad. Om bilar får parkeras längs vägen så ska 
den vara bredare. Om vägen är enkelriktad och det inte finns parkerade fordon 
kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter."  

Sålunda blir texten för § 29 som följer:  Transportvägen ska inför hämtning ha fri 
sikt och det ska inte finnas utstickande grenar eller andra hinder. 
Transportvägen ska också röjas från snö och vara halkfri. Vägen ska ha en fri 
höjd på minst 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden 
eller på den fria bredden. Transportvägen ska klara tyngden av de 
hämtningsfordon som normalt används.  

Sara Ripa (C) yrkar bifall till Linda Allansson Westers (M) yrkande efter 
överläggning.     

Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande konstaterar att kommunstyrelsen efter 
överläggning bifaller ordförandes förslag på förkortning av texten i § 29 i 
ändring av avfallsföreskrifterna för Svedala kommun.  
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§ 187  

Internbudget 2021 för kommunstyrelsen  

Diarienummer: 2020-000295  

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta 

att godkänna internbudgeten för kommunstyrelsen 2021.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret framlägger förslag på internbudget för 
kommunstyrelsens områden, med totalt en budget på 95 998 tkr. 
Internbudgeten förslås minskas med 465 000 kronor, då främst inom Ledning 
och stöd som omfördelas till andra verksamhetsområden. Politisk verksamhet 
får en utökad ram med 250 000 kr.  

 

Kommunstyrelsens budgetområden 

   * Politisk verksamhet 

   * Färdtjänst samt tilläggstrafik 

   * Näringsliv samt turism 

   * Räddningstjänst 

   * Gator, vägar samt parkering 

   * Ledning och stöd 

   * Löner 2020, centralt anslag. 

 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2020-09-29 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Internbudget för kommunstyrelsen, daterad 2020-10-01 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen budgetutskott 2020-09-29  

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  
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§ 188  

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Diarienummer: 2020-000294  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges delårsrapport per 
den 31 augusti 2020 och lägga den till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport per den 31 augusti 
2020 för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamheter. Rapporten 
sammanfattar vad som hänt under årets första åtta månader inom 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamhetsområden.  

Kommunstyrelsen avvikelse mot budget för perioden uppgår till nästan plus 1,8 
mkr. 

Anledningen till avvikelse mot budgeten både vad avser kostnader och intäkter 
beror till stor del på att stora inköp av sjukvårdsmaterial, såsom handsprit, 
skyddsutrustning.  

Årets prognostiserade resultat 

Beräknat på helår kommer kommunstyrelsen uppvisa ett positivt resultat på 1,5 
miljoner. Lägre kapitalkostnader samt lägre kostnader för färdtjänsten är 
bidragande orsaker. 

Under första halvåret har många projekt och utvecklingsinsatser skjutits upp 
med anledning av den rådande situationen med pandemin under våren. 

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens budgetutskott 2020-09-29.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2020, daterad 2020-10-05 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-09-29 § 22  

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  

Kommunfullmäktige (för kännedom)  
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§ 189  

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Svedala 
kommun 

Diarienummer: 2020-000293  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2020 för Svedala kommun.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå socialnämnden att se över och anpassa sina utgifter så att utgifterna 
ryms inom ram 2021, samt 

att socialnämndens handlingsplan följs upp i presidieträffar mellan 
socialnämnden och kommunstyrelsen senast i november 2020.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat ett delårsbokslut för perioden 2020-01-
01 - - 2020-08-31. 

Den sammantagna bedömningen av Svedala kommuns fem övergripande mål 
är att samtliga mål kommer nås under året. Vidare är bedömningen att 
kommunens finansiella mål inte kommer nås 2020.  

Delårsresultatet för perioden visar på ett överskott med 48,3 mnkr. Resultatet 
förklaras främst av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag till följd av att 
kommunen fått eftersläppningsbidrag samt nya generella och riktade 
statsbidrag till följd av Covid 19 pandemin, 63,2 mnkr.  

Helårsprognos avseende det ekonomiska resultatet för kommunen visar på ett 
överskott om 10,1 mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en 
minskning med 15,1 mnkr, vilket till största delen beror på att kommunen 
beräknas påverkas av negativa jämförelsestörande poster. Exklusive dessa 
jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 82,1 mnkr. 

Antalet anställda i kommunen har minskat med 14 personer sedan föregående 
år och uppgick per 2020-08-31 till totalt 1 561 medarbetare. Den totala 
sjukfrånvaron uppgick till 7,7 procent, vilket är en ökning med 1,5 
procentenheter jämfört med 2019. Ökningen förklaras av pandemin.   

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Delårsbokslut perioden 2020-01-01 - 2021-08-31 för Svedala kommun 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-09-29   

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  

Socialnämnden (för kännedom) 
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§ 190  

Omdisponering av investeringsbudget 2020 
gällande kommunägda fastigheter 

Diarienummer: 2020-000299  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ombudgeteringen av teknisk nämnds investeringsbudget för 2020 
enligt ekonomienhetens yttrande, samt  

att när investeringen i ny lekstuga på Holmeja stationshus är klar minska 
teknisk nämnds ram med 23 tkr.   

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har inkommit med en begäran om att vissa investeringsmedel 
budgeteras om mellan några projekt i 2020 års investeringsbudget. 

Ekonomienheten tillstyrker ombudgeteringen med den skillnaden att byte av 
fönster på Stationshuset Klågerup och reparation och målning av takfot, 
vindskivor och fönster på Gamla Biblioteket i Klågerup slås ihop till ett nytt 
investeringsprojekt som benämns Planerat Underhåll Kommunägda fastigheter. 
Då tekniska nämnden meddelar att de avser finansiera driftskostnaden för 
bygget av den nya lekstuga på Holmeja Station med en tilläggshyra av 
hyresgästen Stationens förskola föreslås att tekniska nämndens ram minskas 
ned med 23 tkr, vilket motsvarar avskrivningar och internränta.    

Handlingar i ärendet 
Yttrande från ekonomienhet 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-08-25 § 81          
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§ 191  

Skapande av lokalbank 

Diarienummer: 2020-000298  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reglemente för lokalbank.     

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har till följd av en omorganisation bland förskolorna ett 
överskott på lokaler i form av Fröhuset som inte nyttjas av kommunen men där 
hyresavtalet löper till 2033. Då kommunen betalar ut bidragsbelopp till 
fristående huvudmän för förskola, grundskola och gymnasieskola utifrån de 
lokalkostnader som kommunen själv har inom sin utbildningsverksamhet, 
fördelat per elev, ger tomma lokaler högre kostnader i form av dessa 
bidragsbelopp förutom själva lokalkostnaden. Därför behöver en organisation 
skapas som hanterar lokaler som verksamheterna inte längre behöver både på 
kort sikt, några år, och på längre sikt, flera år, som inte belastar den nämnd 
som tidigare använt den. Förslaget är därför att en lokalbank skapas som 
placeras under tekniska nämnden, som handhar kommunens lokalstrategiska 
arbete. Genom det frigörs den tidigare nämnden från lokalkostnader och 
bidragsbelopp till fristående huvudmän kan därmed fördelas ut enligt en mer 
rättvisande beräkning utifrån de kostnader som kommunens 
utbildningsverksamhet har. 

Reglemente klargör hur nämnder kan överlämna icke nyttjade lokaler till 
lokalbanken. Med överlämnandet kommer även en ramöverföring göras från 
avlämnande nämnd till tekniska nämnden motsvarande de löpande 
lokalkostnaderna. Kostnader för skadegörelse och saneringar föreslås dock 
belasta den avlämnande nämnden i fall de skulle dyka upp för den aktuella 
fastigheten.     

Handlingar i ärendet 
Förslag till reglemente för lokalbank 

Tjänsteskrivelse av controller, daterad 2020-10-02     
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§ 192  

Tilläggsavtal till befintligt hyresavtal rörande 
utbyggnad av Nils Fredriksson Utbildning (NFU) 

Diarienummer: 2018-000361  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framlagt förslag till tilläggsavtal, som utgör preliminär 
tilläggsklausul till hyreskontrakt.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 21 september 2020 att för sin del godkänna den 
preliminära tilläggsklausulen till hyreskontraktet för Nils Fredriksson Utbildning 
och översända handlingen till kommunstyrelsen för beslut.  

Tillägget till hyresavtal utgör en preliminär tilläggsklausul till rubricerat 
hyreskontrakt för Nils Fredriksson Utbildning avseende projekt 5025: Ny och 
ombyggnad enligt ritningar (bilaga 15) samt övriga handlingar enligt 
förfrågningsunderlag daterat 2020-06-23 (AF). Samtliga kontraktsvillkor i 
rubricerat hyreskontrakt gäller även för detta tilläggsavtal om inget annat 
särskilt anges. 

Parterna är medvetna om att angivet hyrestillägg baseras på en kalkylerad 
projektkostnad. Inkomna anbud liksom förändrad utformning och projektkostnad 
ligger till grund för en slutlig reglering av angiven årshyra.  

Genom detta tillägg förlängs hyrestiden i rubricerat hyreskontrakt till 2043-12-
31, lika detta tillägg. Hyrestid: 2023-01-01 -- 2043-12-31.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-09-21 § 76 

Tillägg till hyresavtal  

Avsiktsförklaring        

Beslut skickas till 
Svedalahem  

Utbildningsnämnden (för kännedom)  
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§ 193  

Uppsägning av avtal om 
konsumentvägledningsverksamhet 

Diarienummer: 2020-000179  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av Staffanstorps kommuns uppsägning av avtal om 
konsumentvägledningsverksamhet,  

att ansvaret att ge konsumentvägledning i form av enklare stöd och vägledning 
övertas av kundservice i Svedala kommun, samt  

att denna förändring tydligt kommuniceras i Svedala kommuns 
informationskanaler.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan september 2014 tillhandahålls konsumentvägledning för Svedala 
kommuns medlemmar av Staffanstorps kommun genom ett samverkansavtal 
mellan Staffanstorps, Svedala, Kävlinge och Burlövs kommuner. Staffanstorps 
kommun har sagt upp avtalet från och med att gällande avtalsperiod löper ut, 
den 31 december 2020.  

Att erbjuda konsumentvägledning är ingen obligatorisk verksamhet för 
kommunen och det är därför inte alla kommuner i Sverige som tillhandahåller 
detta. Efter att behovet av en nationell samordning kring konsumentvägledning 
lyftes i början av 2010-talet startade Konsumentverket den 31 mars 2015 
upplysningstjänsten "Hallå konsument". "Hallå konsument" erbjuder vägledning 
genom chatt, telefon, e-post och post. Kvalificerad konsumentvägledning finns 
alltså att tillgå även för dem som inte använder dator. För dem som ska flytta 
inom Norden erbjuder även Nordiska ministerrådet information i 
konsumentfrågor genom webbplatsen "Info Norden".   

Eftersom tillgång numera finns till nationell konsumentvägledning föreslår 
kommunledningskontoret att Svedala kommun i fortsättningen inte längre ska 
erbjuda kvalificerad kommunal konsumentvägledning. Däremot föreslås 
kundservice få i uppdrag att ge konsumentvägledning i form av enklare stöd 
och service.   

Handlingar i ärendet 
Uppsägning av avtal om konsumentvägledningsverksamhet, inkommen 2020-
05-14 

Redovisning av konsumentvägledningsverksamhet 2019, av 
konsumentvägledare vid Staffanstorps kommun   
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) lägger ett tilläggsyrkande om att denna förändring ska 
tydligt kommuniceras i Svedala kommuns informationskanaler.   

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande, vilket kommunstyrelsen bifaller.   

Beslut skickas till 
Kommunikationschef Louise Sandell 

Kundservicechef Linda Granath 

Staffanstorps kommun (för kännedom) 
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§ 194  

Uppdrag till Svedalahem om avyttring av 
fastigheter, försäljning av kommunal fastighet 
samt fråga om avyttring av Folkets hus i Svedala  

Diarienummer: 2020-000317  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala 
kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1-4 (Svedalagården) till 
Fastighets AB Trianon,  

2. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal 
om markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av 
gamla IP) till Fastighets AB Trianon, samt 

3. att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av 
fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

4. att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att i samband med eventuell 
kommande planläggning av fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus) beakta och 
säkerställa fastighetens och byggnadens kulturhistoriska värden,  

5. att kommunförvaltningen ska tillse att kommunstyrelsen kontinuerligt 
uppdateras om genomförandet av uppdragen, 

6. att ge kommunförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att tillskapa 
en större samlingslokal i Svedala tätort och att detta arbete ska återrapporteras 
till kommunstyrelsen senast årsskiftet 2020/21, samt  

7. att ärendet kompletteras med fastighetskartor som klargör ärendet i sin 
helhet och beslut om planuppdrag rörande besluts-att-sats 2 (Svedala 25:18).    

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

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

Sammanfattning av ärendet 
I syfte att utveckla Svedala tätort och finansiera framtida behov av investeringar 
och verksamhetsdrift föreslås kommunfullmäktige besluta att ge uppdrag till 
Svedalahem att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd i form av fastigheterna  



 

 

24(35) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-10-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Svedala 59:1-4 (Svedalagården), att ge Svedab i uppdrag att avyttra 
fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) samt att avyttra del av 
fastigheten 25:18 (del av gamla IP). Tänkt köpare till fastigheterna är Fastighets 
AB Trianon.  

Ordförande Linda Allansson Wester (M) är föredragande i ärendet.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-10-03 

Konsekvensbeskrivning vid en avveckling av Folkets hus i Svedala av 
områdeschefen Kultur och fritid och lokalstrategen 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-27, § 114 

Styrelsebeslut och PM av Svedab om Folkets hus         

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag till besluts-att-satserna 1, 3, 4, 5, 6.  

Peter Henriksson (ÄS) yrkar i första hand återremiss för komplettering av 
ärendet och i andra hand avslag enligt Ambjörn Hardenstedts (S) 
avslagsyrkande.  

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag, med instämmande av 
Lars Nordberg (M), Sara Ripa (C) och Linda Allansson Wester (M).  

Linda Allansson Wester (M) yrkar att ärendet kompletteras med fastighetskartor 
som klargör ärendet i sin helhet och en handling om planuppdraget på den yta 
som inte är detaljplanelagt, med instämmande från Sara Ripa (C), Lars 
Nordberg (M), Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Ronny 
Johnsson (SD).    

Beslutsgång 
Ordförande har förts att pröva om ärendet ska avgöras idag och ställer bifall 
mot avslag på Peter Henriksson (ÄS) yrkande om återremiss. Ordförande finner 
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och genomförs. 

Omröstningsproposition: 

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner 
nej återremitteras ärendet.  

Omröstningsresultat: 7 Ja / 4 Nej  

Ja-röster: Lars Nordberg (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), Jesper Sennertoft (S). 

Resultat: Ärendet ska avgöras idag.  
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Ordförande ställer liggande förslag mot Ambjörn Hardenstedts (S) och Peter 
Henrikssons (ÄS) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
liggande förslag.  

Votering begärs och genomförs. 

Omröstningsproposition: 

Den som vill att liggande förslag med 6 besluts-att-satser bifalls röstar Ja, den 
det ej vill röstar Nej. Vinner nej bifalls avslagsyrkandet.   

Omröstningsresultat: 7 Ja / 4 Nej  

Ja-röster: Lars Nordberg (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), Jesper Sennertoft (S). 

Resultat: Liggande förslag med 6 besluts-att-satser bifalls.  

Ordförande ställer bifall mot avslag på sitt eget tilläggsyrkande om 
komplettering av ärendets handlingar med relevanta fastighetskartor och 
beskrivning av ett planuppdrag. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet, som blir besluts-att-sats nr 7.  

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: att miljöpartiet 
stödjer Ambjörn Hardenstedts (S) avslagsyrkande. 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 

Strategisk planeringschef Fredrik Palm 

Kommundirektör Johan Lundgren 

Stabschef Teresa Fridell   

Teknisk chef Fredrik Löfqvist  
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§ 195  

Avsiktsförklaring Samverkan Sydväst 

Diarienummer: 2020-000282  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna avsiktsförklaringen för samverkan mellan Burlöv, Kävlinge, 
Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge, samt 

namnbytet till Samverkan Sydväst.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala har sedan början av 
1990-talet samarbetat och i november 1995 formerades samarbetet på allvar 
och samarbetet gavs namnet 4 Yes. Från 2013 utökades samverkansavtalet att 
även innefatta Burlövs kommun och ändrade då namnet till 5 Yes. Vid möte i 
Lomma 2019-12-12 ställde sig samtliga kommuner bakom att även formellt ta in 
Vellinge kommun i 5 Yes-samarbetet. 

I och med Vellinge kommuns inträde i samverkan ändras namnet till Samverkan 
Sydväst och tidigare logotype ersätts med de sex kommunernas 
kommunvapen.  

Handlingar i ärendet 
Avsiktsförklaring för Samverkan Sydväst 

Protokollsutdrag Kävlinge kommunstyrelse 2020-09-23 § 127  
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§ 196  

Svar på motion om ökad trygghet i Svedala 
kommun 

Diarienummer: 2018-000126  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad, för att Svedala kommun redan arbetar 
systematiskt med de frågor som motionen lyfter, samt 

att Rådet för trygghet och folkhälsa regelbundet till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige redovisar de strategiska besluten och de praktiska 
åtaganden som genomförts.  

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt och Jesper Sennertoft, Socialdemokraterna, har lämnat in 
en motion om ökad trygghet i Svedala kommun.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att varje verksamhet tittar på 
och tar fram förslag på vad man skulle kunna göra för att påverka och förbättra 
tryggheten för kommunens invånare och medarbetare.  

Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för yttrande. 
Samordningsgruppen i Rådet för trygghet och folkhälsa har bidragit till svaret på 
motionen.   

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete drivs bland 
annat av Rådet för trygghet och folkhälsa. Rådet består av representanter från 
varje verksamhetsområde i kommunen. Det finns både strategiska beslut och 
praktiska åtaganden som rådet genomför kontinuerligt.  

Genom Rådet för trygghet och folkhälsas aktiva arbete de senaste åren 
föreslås motionen anses besvarad.  

Rådets arbete beskrivs i tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-28.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2020-09-28 

Motionen, inkom 2018-04-24 

Handlingsplan 2019-2020 

Återrapport på genomförs handlingsplan 2019-2020 

Medborgarlöfte 2020   

Affisch medborgardialog Trygghet och Folkhälsa 26 september 2020 

Program kunskapsseminarium om våldsbejakande extremism 26 februari 2020    
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på följande tillägg till motionssvaret och det är 
att rådet för trygghet och folkhälsa regelbundet till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige redovisar de strategiska besluten och de praktiska 
åtaganden som genomförts.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Ambjörn Hardenstedt (S) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.  
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§ 197  

Svar på motion om att säkerställa kvalitet och 
tvätt av arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och 
AFS 2018:4 

Diarienummer: 2019-000304  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till kommunstyrelsens personalutskott som utreder 
ärendet med fokus på de upplysningar som ges i Ambjörn Hardenstedts (S) 
yrkande.    

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Sköld (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om att säkerställa kvalitet och tvätt 
av arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4. Motionärerna anför att 
en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket trätt i kraft som kompletterar och tydliggör 
Socialstyrelsen basala hygienföreskrifter. De nya reglerna innebär bland annat 
att det är arbetsgivarens ansvar att bekosta och tvätta arbetskläder.  

Motionärerna yrkar att kommunen som arbetsgivare ska säkerställa att 
arbetskläder hanteras enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4.  

Sedan 19 november 2018, när AFS 2018:4 trädde i kraft, har verksamheterna 
inom Vård och omsorg arbetat aktivt för att möta de krav som ställs på 
arbetsgivaren i denna föreskrift. Samtliga verksamheter har vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att uppfylla föreskriftens krav.    

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-09-11 

Svar på motion av HR-partner Cecilia Kronqvist, daterad 2020-09-07  

Rutin för Tvätt av arbetskläder på Heminsatsernas Hus 

Motionen  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkaratt det på de arbetsplatser som inte har avsedd 
klädförvaring och cirkulationstvätt också får det så att likvärdig hantering av 
arbetskläder uppnås.   
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Beslutsgång 
Kommunstyrelsen enas efter överläggningar att inte överlämna motionssvaret 
till kommunfullmäktige, utan återsänder ärendet till personalutskottet för 
ytterligare utredning med fokus på de upplysningar som finns i Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande.   

Beslut skickas till 
HR-chef Kim Nybble  
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§ 198  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2020 

Diarienummer: 2020-000195  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-g § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. 

 

Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd beslutet 
gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 

 

Vård och omsorg har lämnat sin redovisning för kvartal 1 och 2, 2020. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ha tagit del av 
informationen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-08-27 § 62 tillsammans med rapporter 
över ej verkställda beslut för kvartal 2 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-06-04 § 50 om ej verkställda beslut 

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut för 
kvartal 1  
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§ 199  

Pensionsförvaltning för augusti månad 2020 - 
rapport 

Diarienummer: 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen framlägger rapporter för pensionsförvaltningen för augusti 
månad 2020.  

Portföljrapport per siste augusti 2020.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning augusti månad 2020, daterad 2020-09-09    
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§ 200  

Anmälan av delegationsbeslut 

Diarienummer: 2020-000257  

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 2020-09-28        
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§ 201  

Meddelande och skrivelser 

Diarienummer: 2020-000292  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.   

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen  

Handlingar i ärendet 
a) Protokollsutdrag Kof 2020-09-19 Förslag till kulturskoleavgifter 2021 
tillsammans med tjänsteskrivelse och ändringsförslag av avgifter 

 

b) Skånetrafiken, Färdtjänststatistik första halvåret 2020 

 

c) Länsstyrelsen, Beslut om tillstånd från reservatsföreskrifterna för insamling 
av löv och frön från bok inom naturreservatet Torups bokskog i Svedala 
kommun 

 

d) Sveriges kommuner och regioner (SKR), Cirkulär, Budgetpropositionen för 
2021 och höständringsbudgeten för 2020 

 

e) KommunForskning i Västsverige, Rapport om finansiell jämförelse av 
kommunerna i Skåne län 

 

f) Romeleåsens och Sjölandskapens kommitté (RÅSK), Riktlinjer för 
Romeleåsens och Sjölandskapens verksamhet och verksamhetsbidrag 2021  
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§ 202  

Rapporter och anmälningar 

Diarienummer: 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse för 
kommunstyrelsen från  

* Kommunstyrelsens personalutskott 2020-09-11 

* Kommunstyrelsens budgetutskott 2020-09-23 och 2020-10-05 

* Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-10-01 

 

Information från Rådet för trygghet och folkhälsas styrgruppsmöte 2020-09-22. 

 

Information från Exkursion Höje å 2020-09-08. 

 

Information från Kommunförbundet Skånes förbundsmöte 2020-10-02.  

 

Information från de medborgardialoger som hittills ägt rum angående 
framtagandet av en Hållbarhetsstrategi.  

 

 


