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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Peter Frost Jensen  

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-04-16 
 
Underskrifter 
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§§ 62, 64, 66-67, 
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§ 62  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ett ärende läggs till dagordningen och att ärendet 
behandlas först på dagordningen. Vidare föreslår ordföranden att övriga 
ärenden behandlas i sådan ordning att det passar för inbjudna tjänstepersoner 
(föredraganden). Ärende 2 som ärende 28, ärende 5-7 som ärende 6-8, ärende 
8-10 som ärende 12-14, ärende 11-13 som 16-18, ärende 15-16 som ärende 4-
5, ärende 17-19 som ärende 9-11. 

 

 

 



 

 

6(35) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64  

Deltagande på distans i kommunala utskott 

Dnr 2020-000141  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att – om särskilda skäl föreligger – får deltagande på distans ske i de utskott 
som har högst tre valda ledamöter inklusive ordförande och eventuellt vice 
ordförande,  

att sådant sammanträde får äga rum endast om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen för sammanträdet och plats där deltagare på distans 
vistas ska vara så beskaffad att obehöriga inte ska kunna ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

att ledamot som önskar delta på distans senast en arbetsdag i förväg ska 
anmäla detta till berörd nämndsekreterare. Ordföranden i utskottet avgör om 
närvaro får ske på distans, samt 

att möjligheten att delta på distans enligt ovan gäller till och med 31 december 
2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av pågående Coronapandemi har fråga uppkommit om 
möjlighet att delta på distans i fullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen.   

I kommunallagen ställs höga krav vad avser distansdeltagande. Det är inte 
tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den 
distansdeltagande ledamoten utan denne måste även kunna se samtliga andra 
deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste de kunna se varandra. 
Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det är 
också av yttersta vikt att sekretesskyddat material behandlas på så sätt att 
ingen obehörig kan få tillgång till handlingar, bild eller ljud. 

Det är kommunförvaltningens bedömning att det i Svedala kommun inte finns 
den tekniska lösning som krävs för att tillåta deltagande på distans i 
kommunfullmäktige, nämnder, kommunstyrelsen och de större utskotten. 
Däremot finns möjlighet till deltagande på distans i de utskott som endast 
innefattar tre deltagande ledamöter samt nämndsekreterare. De utskott som 
berörs är socialnämndens utskott, kommunstyrelsens personalutskott och 
utbildningsnämndens utbildningsutskott. Kommunförvaltningen föreslår därför 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillfälligt tillåta 
deltagande på distans i dessa utskott enligt de förutsättningar som uppställs i 
förslag till beslut. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-04-07          
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§ 66  

Utökat borgensåtagande till Sydvattens 
ägarkommuner 

Dnr 2020-000133  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester att skriva 
på borgensförbindelser för Sydvatten AB avseende dels refinansiering av 
tidigare lån hos Malmö stad och Helsingborgs stad (50 mnkr vardera) och 
Handelsbanken (200 mnkr), dels finansiering av nya investeringar genom lån 
hos Nordiska Investeringsbanken. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är delägare i Sydvatten AB och borgensman för bolagets lån 
tillsammans med övriga delägarkommuner. Kommunens andel av den totala 
borgen uppgår till 59 mnkr. Refinansieringen och nyupplåningen innebär ingen 
ändring av borgensramen utan förlängning och omläggning av befintliga lån 
samt nyupplåning inom befintlig borgensram för att finansiera investering som 
ligger enligt plan. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse till Sydvattens ägarkommuner om borgensteckning för lån åt 
Sydvatten AB om 400 mnkr, daterad 2020-04-03 

Borgensåtagande per kommun per 31 december 2019 

Borgensåtagande per kommun per 16 juni 2020   

Ramavtal för beviljande av lån med Nordiska Investeringsbanken 

Borgensåtagande proprieborgen 

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
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§ 67  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Dnr 2020-000140  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Svedala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 27 
januari 1995 (”Borgensförbindelsen”), vari Svedala kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att 
Kommuninvest äger företräda Svedala kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer, 

att Svedala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Svedala 
kommun den 19 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller, 

att Svedala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Svedala 
kommun den 19 september 2011, vari Svedala kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller, samt 

att utse Linda Allansson Wester och Johan Lundgren att för Svedala kommuns 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är medlem i ekonomiska föreningen Kommuninvest. Syftet 
med Kommuninvest är att genom sitt helägda bolag Kommuninvest i Sverige 
AB få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden. För att Kommuninvest ska 
kunna få bra kreditvillkor har föreningen i sina stadgar som villkor för 
medlemskap att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har utöver 
borgensförbindelsen tecknat ett separat regressavtal med Kommuninvest samt 
ett avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponering 
avseende derivat.  

Ett borgensåtagande är endast giltigt i tio år från det att åtagandet ingicks. Även 
regress- och garantiavtal riskerar mot bakgrund av preskriptionsregler att bli 
ogiltiga efter tio år. Då Svedala kommun tecknat regressavtal och garantiavtal 
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den 19 september 2011 behöver dessa avtal förnyas eftersom dessa utgör ett 
villkor för medlemskap i föreningen. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Kommuninvest angående borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat, daterad 2020-03-26 
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§ 70  

Ny hållbarhetsstrategi för Svedala kommun 

Dnr 2019-000542  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till upplägg för framtagning av ny hållbarhetsstrategi med 
tillhörande tid- och aktivitetsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beslutade 23 januari 2020 att 
arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi ska påbörjas. Kommunstyrelsen 
beslutade 10 februari att det är kommunstyrelsens plan- och 
exploateringsutskott som leder riktningen för hållbarhetsstrategin. Den 
strategiska planeringsenheten bistår kommunstyrelsens plan och 
exploateringsutskott detta arbete.  

Strukturen för arbetet utgår från de globala målen som berör den ekologiska 
dimensionen och övriga frågor som relaterar till klimat och miljöfrågor. Efter 
inledande introduktion till de globala målen görs en avgränsning för det fortsatta 
arbetets fokus och inriktning. Denna avgränsning kommer att ställas till 
kommunstyrelsen för godkännande. 

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

Strategisk planeringschef är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Hållbarhetsstrategi - inledning och upplägg, daterad 2020-03-25 

Tids- och aktivitetsplan, daterad 2020-03-20 

Protokollsutdrag Plex 2020-03-19 

Protokollsutdrag Plex 2020-02-10 § 36 Hållbarhetsstrategi för Svedala kommun 

Presentation Vad är en hållbarhetsstrategi 2020-02-10 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringschef 

Miljöstrateg 
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§ 71  

Årsredovisning 2019 kommunstyrelsen Svedala 
kommun 

Dnr 2020-000027  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisningen för kommunstyrelsen 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2019 för kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har 2019 gett strategisk planeringsenhet i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplaner för projektet Bara Söder; i området planeras 
anläggande bland annat av galoppbana, hotell, spa och konferensanläggning 
samt 400 bostäder. 

Kommunstyrelsen har antagit ett nytt styrdokument för Rådet för trygghet och 
folkhälsa samt ingått separat samverkansavtal med Polisen för åren 2019-2022.  

Kommunstyrelsen har även beslutat om ny Risk- och sårbarhetsanalys 2019-
2022, att ingå samverkansavtal med Lunds kommun om ett 
kommungemensamt e-arkiv samt att utträda ur Romeleås- och 
sjölandskapskommittén (RÅSK). 

Kommunstyrelsen har beslutat ställa sig bakom en projektsatsning för att sänka 
sjukfrånvaron i den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen har under 
2019 anställt ny kommundirektör, utbildningschef och ekonomi- och 
utvecklingschef. 

Kommunstyrelsen uppvisar ett negativ resultat för på - 5,7 miljoner. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning kommunstyrelsen 2019, daterad 2020-04-03 
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§ 72  

Årsredovisning 2019 kommunfullmäktige Svedala 
kommun 

Dnr 2020-000027  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisningen för kommunfullmäktige 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning för 2019 för kommunfullmäktige.  

Valnämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag i 26 maj 2019 genomfört en 
kommunal folkomröstning rörande en eventuell etablering av en 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun, samt genomfört valet till 
Europaparlamentet. 

I november 2019 antog kommunfullmäktige en näringslivsstrategi. 
Näringslivsstrategin innehåller fyra strategiska fokusområden som ska bidra till 
att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva 
och utveckla företag i kommunen. 

27 november 2019 beslutade kommunfullmäktige att lagen om valfrihet (LOV) 
ska införas inom särskilt boende inom äldreomsorgen.  

Kommunfullmäktige visar ett underskott om cirka 80 000 kronor. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning kommunfullmäktige 2019, daterad 2020-04-03 
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§ 73  

Årsredovisning 2019 Svedala kommun 

Dnr 2020-000027  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna föreliggande årsredovisning till kommunrevisionen.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att reservera sammanlagt 9,0 mnkr av kommunens uppkomna överskott för 
särskilda ändamål enligt principerna för synnerliga skäl. Medlen ska användas 
för att täcka eventuella underskott som kan tänkas uppstå till följd av minskade 
schablonersättningar och ökat behov av försörjningsstöd. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2019. 
Miljömålsredovisning finns som handling i detta ärende. 

Årets resultat, 25,6 mnkr, är 6,9 mnkr högre jämfört med föregående år och 
motsvarar cirka 2,1 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. Ökningen 
sker trots att verksamheternas nettokostnader ökade med 9,5 procent mellan 
åren 2018-2019. En av orsakerna till 2019 års positiva resultat är en positiv 
börsuppgång i slutet av 2019. Uppgången bidrog till att de orealiserade 
vinsterna blev 14,7 mnkr. En annan orsak är ett positivt exploateringsöverskott 
på 17,8 mnkr under året. 

De senaste åren har verksamheternas nettokostnader hållits tillbaka av diverse 
bidrag och riktade statsbidrag. I takt med att dessa bidrag har upphört 
alternativt minskat har nettokostnaderna successivt ökat. Verksamheterna har 
bland annat haft svårigheter att anpassa kostnaderna till minskade intäkter, 
vilket troligtvis är en av orsakerna till att merparten av kommunens nämnder 
under 2019 fått negativa budgetavvikelser.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2020-03-10. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2020-04-02 

Årsredovisning 2019 för Svedala kommun, daterad 2020-03-30 

Uppföljning av miljömålen 2019 Svedala kommun 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-03-10 
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Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 

Ekonomi- och utvecklingschef 
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§ 74  

Prognosrapport 1 - ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000110 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna den ekonomiska uppföljningsrapporten för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ekonomisk uppföljningsrapport för 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen prognostiseras göra ett underskott på 6 000 tkr.  

I rapporten föreslås korrigerande åtgärder.  

Rapporten redogör för resultaträkningen, avvikelse per enhet i 
kommunstyrelsens verksamhetsområde och projektredovisning. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 1 för kommunstyrelsen, daterad 2020-04-07 
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§ 75  

Prognosrapport 1 - ekonomisk uppföljning för 
kommunfullmäktige  

Dnr 2020-000110 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna den ekonomiska uppföljningsrapporten för kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ekonomisk uppföljningsrapport för 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktige förväntas hålla budgeten för 2020, inga avvikelser 
prognostiseras och inga korrigerande åtgärder föreslås.  

Rapporten redogör för resultaträkningen. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 1 för kommunfullmäktige, daterad 2020-04-07 
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§ 76  

Prognosrapport 1 - ekonomisk uppföljning för 
Svedala kommun 

Dnr 2020-000110  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra presenterad handlingsplan 
och följa upp föreslagna åtgärder månatligen i syfte att få en budget i balans 
2020,  

att ge socialnämnden i uppdrag att se över och förtydliga effekterna med 
handlingsplanen och komplettera handlingsplanen med ytterligare åtgärder i 
syfte att få en budget i balans 2020,  

att socialnämndens handlingsplan följs upp i möten mellan socialnämndens och 
kommunstyrelsens presidium senast i juni månad 2020,  

att ge teknisk nämnd i uppdrag att se över och komplettera handlingsplanen 
med ytterligare åtgärder i syfte att få en budget i balans,  

att teknisk nämnds handlingsplan följs upp i möten mellan teknisk nämnds och 
kommunstyrelsens presidium senast i juni månad 2020, 

att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att återkomma med en handlingsplan 
för budget i balans 2020,  

att bygg- och miljönämndens handlingsplan följs upp i möten mellan bygg- och 
miljönämndens och kommunstyrelsens presidium senast i juni månad 2020,  

att ge nämnderna i uppdrag att se över vilka investeringar som kan flyttas fram i 
tiden alternativt revideras ned i syfte att minska upplåningsbehovet samt 
minska kapitalkostnader och avskrivningar, samt 

att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport 1-2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2020-04-01 och gick då 
igenom årets resultat och dess budgetavvikelser samt uppföljning av beslutade 
korrigerade åtgärder per nämnd. Det föreligger ett behov att tätt följa några 
nämnders ekonomiska arbete, vilket föreslås göras i enlighet med beslutat 
tillvägagångssätt vid ekonomisk obalans. 

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

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport för Svedala kommun, daterad 2020-04-06 
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Uppföljningsrapport från utbildningsnämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från kultur- och fritidsnämnd med beslut  

Uppföljningsrapport från teknisk nämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från socialnämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från bygg- och miljönämnd med beslut 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Bygg- och miljönämnd 

Teknisk nämnd  

Kultur- och fritidsnämnd  

Kommundirektör 

Ekonomi- och utvecklingschef  

Utbildningschef 

Socialchef 

Teknisk chef 

Miljöchef 
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§ 77  

Kommunstyrelsens budgetskrivelse för Budget 
2021 med plan för 2022-2023 

Dnr 2019-000603  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen om förslag till budget 2021 samt plan 2022-
2023. 

Sammanfattning av ärendet 
I budgetskrivelse beskrivs förvaltningens förslag för kommunstyrelsen med 
tjänstemannaförslag till budget 2021 samt plan 2022-2023 för kommunstyrelsen 
enligt direktiv. 

För att kunna växa på ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt effektivt sätt 
föreslås åtgärder där medborgarnas trivsel och nöjdhet med kommunens 
service sätts i fokus. Under 2021 innebär det ett fortsatt arbete med att: 

• bygga varumärket Svedala kommun, 

• utveckla den centrala styrningen och ledarskapsorganisationen i kommunen, 

• arbeta resurseffektivt genom att våga tänka nytt enligt principen ständiga 
förbättringar och alltid utvärdera digitalisering som alternativ till manuella 
processer, 

• utveckla tillgängligheten och servicen gentemot kommunens näringsliv, samt 

• utveckla arbetet med civilt försvar, krisberedskap och strategiskt 
säkerhetsarbete 

För detta ändamål föreslås äskande inom områden för: 

• digitaliserings- och effektiviseringsarbete 

• mål och resultatstyrning 

• civilt försvar, krisberedskap och strategiska säkerhetsarbete. 

Kommundirektör Johan Lundgren är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens budgetskrivelse för Budget 2021 med plan för 2022-2023 
för kommunstyrelsen 

Beslut skickas till 
Kommundirektör      
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§ 78  

Omfördelning av investeringsbudget 2020 

Dnr 2020-000116  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna omfördelning av investeringsbudgeten för teknisk nämnd, 
avgiftsfinansierad verksamhet, enligt förslag, samt 

att ge teknisk nämnd delegation på att inom beslutad total investeringsbudget 
för 2020, själv vid behov, göra ytterligare omprioriteringar med anledning av 
detta projekt. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har inkommit med en begäran om omfördelning av 
investeringsanslagen mellan olika projekt som beviljats i investeringsbudgeten 
för 2020 för teknisk nämnds avgiftsfinansierade verksamhet. Skälen till behovet 
av omfördelning anges mer i detalj i tjänsteskrivelsen men består 
huvudsakligen av att ett antal projekt i investeringsbudgeten för Va-enheten 
antingen uteblir helt för 2020 eller budgeterade medel sänks markant till förmån 
för investeringen i slamavvattningsprocessen på avloppsreningsverket.  

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv innebär denna begäran om omfördelning 
ingen skillnad ur ett finansieringsperspektiv då det rör sig inom den totala 
investeringsram som beslutades för den avgiftsfinansierade verksamheten. Ur 
ett driftskostnadsperspektiv medför denna omfördelning att 
avskrivningskostnaderna ökar med 92 tkr/år. Detta kommer dock att 
kompenseras genom att kostnaderna för köp av tjänst för slamhantering, 
reparation av maskiner och elkostnaderna minskar i motsvarande mån. 
Omfördelningen bedöms därmed även ur ett driftsekonomiskt perspektiv inte 
medföra någon förändring. Därmed tillstyrker ekonomienheten förslaget till 
omfördelning från tekniska nämnden. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till omfördelning i VA-budget 2020, slamavvattning 

Tjänsteskrivelse om omfördelning av budget 2020 – slamavvattning, daterad 
2020-04-02, av controller Andreas Johansson 
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§ 79  

Justering av kommunbidrag för år 2020 

Dnr 2020-000124  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna justering av kommunbidrag för år 2020 i enlighet med 
ekonomienhetens förslag och i enlighet med tabell tillhörande denna 
tjänsteskrivelse där det totala kommunbidraget justeras från 1 208 317 tkr till 
1 242 269 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger förslag till justering av kommunbidrag för år 2020 i 
enlighet med tabell tillhörande tjänsteskrivelsen. Ekonomienheten redogör för 
följande beslut och förändringar i verksamheten och förslag till justering av 
kommunbidrag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om justering av kommunbidrag 2020, per 20202-03-03 

Justering av kommunbidrag per 2020-03-31 

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef 
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§ 80  

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 
2020 samt ombudgetering av investeringsprojekt i 
2019 års budget 

Dnr 2020-000057  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta   

att överföra 28,0 mnkr, enligt specifikation i yttrandet, från kommunens 
investeringsbudget för 2019 till kommunens investeringsbudget för 2020, samt 

att avslå att ombudgetera från teknisk nämnds, avgiftsfinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2019 3,7 mnkr, enligt yttrande, till teknisk nämnds, 
skattefinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2020.   

Kommunstyrelsen beslutar  

att bjuda in teknisk nämnds presidium till ett möte med kommunstyrelsens 
presidium för att diskutera hur investeringar hanteras budgetmässigt. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har 
inkommit med begäran om överföring av investeringsmedel från 2019 till 2020.  

Teknisk nämnd begär omföring med 16,4 mnkr, varav avgiftsfinansierad 
verksamhet står för 10,0 mnkr. Utbildningsnämnd begär omföring med 7,1 
mnkr. Kultur- och fritidsnämnd begär omföring med 4,2 mnkr. Totalt begär 
nämnderna omföringar med 27,7 mnkr.  

För kommunstyrelsens egen verksamhet finns ett behov av överföring av 
investeringsmedel från 2019 till 2020 med 0,3 mnkr. Totalt för kommunen blir 
således behovet av överföring 28,0 mnkr.  

Teknisk nämnd begär även ombudgetering med 3,7 mnkr av 2019 års 
investeringsbudget till 2020 års investeringsbudget. Ombudgeteringen avser en 
ombudgetering från den avgiftsfinansierade verksamheten till den 
skattefinansierade verksamheten. 

Handlingar i ärendet 
Yttrande från ekonomienheten avseende begäran om överföring av 
investeringsmedel samt ombudgetering av investeringsprojekt 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist     



 

 

23(35) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-04-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81  

Svedala Exploaterings AB årsredovisning 2019 
samt direktiv till ombud på stämman 

Dnr 2020-000122  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge följande direktiv till ombudet vid bolagsstämman:  

1. att rösta för en utdelning till Svedala kommunhus AB om 9 633,060 tkr (18 
000*535,17), 

2. att tillstyrka att årsstämman – under förutsättning att årsredovisningen 
justerats med anledning av direktiv om utdelning ovan – fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen, samt 

3. att tillstyrka att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Direktiven gäller under förutsättning att bolagets revisor i revisionsberättelsen 
tillstyrker ansvarsfrihet, fastställande av resultat- och balansräkning samt 
föreslagen vinstdisposition. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedabs resultat efter finansiella poster blev knappt 22 miljoner kronor. 
Soliditeten har ökat från 7,7 % för 2018 till 9,8 % för 2019 vilket är i enlighet 
med föreslagna ägardirektiv för bolaget. Fritt eget kapital uppgår till 56 239 tkr. 

I föreliggande årsredovisning föreslås en utdelning till aktieägarna (Svedala 
kommunhus AB) om 6 633 tkr. Dessa konsolideras dock inte i moderbolaget 
utan lämnas som aktieägartillskott till Svedalahem. Med hänsyn till rådande 
ekonomiska situation är det kommunförvaltningens bedömning att Svedabs 
årsstämma ska besluta om ytterligare utdelning till Svedala kommunhus AB om 
3 000 tkr. Styrelsen i Svedala kommunhus AB kommer sedan – enligt beslut vid 
styrelsemöte 24 mars 2020 – till Svedala kommunhus AB:s aktieägare (Svedala 
kommun) dela ut 2 000 tkr. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell och ekonomi- och utvecklingschef 
Boris Blumenfeld, daterad 2020-04-01 

Årsredovisning 2019 för Svedala Exploaterings AB 

Granskningsrapport 2019 för Svedala Exploaterings AB 

Beslut skickas till 
Sara Ripa, ombud 
Tobias Ström, ersättare för ombud    
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§ 82  

Svedalahem årsredovisning 2019 samt direktiv till 
ombud till stämman 

Dnr 2020-000123  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge följande direktiv till ombudet vid årsstämman: 

1. att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
samt disponerar vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen, samt  

2. att tillstyrka att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Direktiven gäller under förutsättning att bolagets revisor i revisionsberättelsen 
tillstyrker ansvarsfrihet, fastställande av resultat- och balansräkning samt 
föreslagen vinstdisposition. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedalahems resultat efter finansiella poster är 23 667 tkr. Bolagets soliditet 
har ökat från 19,4 % för 2018 till 21,0 % för 2019 vilket är i enlighet med 
föreslagna ägardirektiv.  

Utsedda lekmannarevisorer har i granskningsrapport gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Lekmannarevisorerna bedömer även att 
bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell och ekonomi- och utvecklingschef 
Boris Blumenfeld, daterad 2020-04-01 

Bostads AB Svedalahem årsredovisning 2019 

Granskningsrapport för år 2019 för Bostads AB Svedalahem 

Beslut skickas till 
Sara Ripa, ombud 
Tobias Ström, ersättare för ombud    
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§ 83  

Återrapportering Intern kontroll 2019 
kommunstyrelsen och för Svedala kommun 

Dnr 2019-000185  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2019 för 
kommunstyrelsen och ställa sig bakom föreslagna åtgärder, samt  

att ha tagit del av nämndernas rapporteringar av genomförd intern kontroll 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll har genomförts för kommunstyrelsens verksamhet i enlighet med 
den beslutade intern kontrollplanen för 2019. Ett antal åtgärder föreslås i 
uppföljningen.  

Nämnderna har genomfört sina interna kontroller för 2019 och överlämnar dem 
till kommunstyrelsen för kännedom. 

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

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens rapport Intern kontroll, uppföljning 2019 

Kultur- och fritidsnämndens rapport Intern kontroll, uppföljning 2019 med beslut 
2020-02-12 

Socialnämndens rapport Intern kontroll, uppföljning 2019 med beslut 2020-02-
13 

Utbildningsnämndens rapport Intern kontroll, uppföljning 2019 med beslut 2020-
02-03 

Teknisk nämnds rapport Intern kontroll, uppföljning 2019 med beslut 2020-02-
17      

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnd 

Socialnämnd 

Utbildningsnämnd 

Teknisk nämnd     
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§ 84  

Intern kontroll 2020 kommunstyrelsen och 
Svedala kommun 

Dnr 2020-000097  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2020 för 
kommunstyrelsen, 

att godkänna framlagda internkontrollplaner för 2020 för bygg- och miljönämnd, 
socialnämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd,  

att de fem kontrollmoment som kommunstyrelsen beslutat om ska även gälla 
för nämnderna som övergripande kontrollplan 2020, samt  

att berörda nämnder ska redovisa genomförd intern kontroll under 2020 i 
samband med årsredovisningen för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat. Enligt 
kommunens reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen ett särskilt 
ansvar för den interna kontrollen i hela kommunen. En väl fungerande intern 
kontroll är ett viktigt styrverktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och följer de politiska intentionerna. 

Övergripande intern kontroll som gäller för samtliga (utom valnämnden) är 
samma fem kontrollmoment som kommunstyrelsen beslutat om.  
Dessa fem kontrollmoment gäller även gör nämnderna som övergripande 
kontrollplan 2020. 

Dessa moment är  

1) Personuppgiftsbiträdesavtal – stickprovskontroller,  

2) Inköp sker enligt träffade avtal,  

3) Säkerställa rutiner för bankgarantier eller annan form av säkerhet vid 
exploateringar,  

4) Bristfällig beredskapshållning,  

5) Kontroll av Svedala kommuns myndighetsutövning – kunskapskontroll. 

Samtliga nämnder (utom Valnämnden) har beslutat om egna intern kontrollplan 
för 2020. Planerna är inlagda i ledningssystemet Stratsys.  

Planerna har tagits fram utifrån anvisningar från ekonomienheten med risk- och 
konsekvensanalys och med hänsyn till 2019 års uppföljning.  

Kommunstyrelsen egen kontrollplan redovisas i ärendet.    
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Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020, daterad 2020-03-23 

Utbildningsnämndens intern kontrollplan för 2020 med protokollsutdrag Un 
2020-03-09 § 25 

Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan för 2020 med protokollsutdrag 
Kof 2020-03-04 § 12 

Teknisk nämnds intern kontrollplan för 2020 med protokollsutdrag 2020-03-17 

Bygg- och miljönämndens intern kontrollplan för 2020 med protokollsutdrag 
2020-03-19 

Socialnämndens intern kontrollplan för 2020 med protokollsutdrag 2020-03-25  

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnd 

Socialnämnd 

Utbildningsnämnd 

Teknisk nämnd 

Bygg- och miljönämnd  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld     
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§ 85  

Justering av Räddningstjänstens taxor för 
uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning 

Dnr 2020-000118  

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

att anta justerat förslag på Taxa för uppdragsverksamhet samt 
myndighetsutövning för Svedala kommuns Räddningstjänst, i enlighet med 
bilagt förslag, samt  

att taxan gäller från och med 1 maj 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten föreslår en justering av Svedala kommuns 
författningssamling 2:11, Taxa för uppdragsverksamhet samt 
myndighetsutövning för Svedala kommuns Räddningstjänst. 

Verksamheten har justerat och anpassat taxalistan för verksamheten för 2020. 
Syftet är att bibehålla självkostnadsprincipen vid genomförandet av uppdragen. 
Senaste uppräkningen gjordes i december 2018. Ställföreträdande 
räddningschef redogör för justeringarna i skrivelse. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen 

Redogörelse av förändringar i taxan av Stf. räddningschef Hampus Aronsson 

Nu gällande taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för 
Svedala kommuns Räddningstjänst, gällande från 2018-12-01 

Föreslagen justerad taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för 
Svedala kommuns Räddningstjänst 
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§ 86  

Pensionsförvaltning för mars månad 2020 - 
rapport 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen framlägger rapporter för pensionsförvaltningen för mars 
månad 2020. Portföljrapport per 31 mars 2020. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning mars 2020, daterad 2020-04-09 
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§ 87  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000098  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga den 
till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har delegerat viss beslutanderätt till kommunstyrelsens 
ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning, 
beslutad 2019-02-25 § 40, som gäller från 2019-03-01.  

Beslut fattat genom delegation ska anmälas vid närmast därpå påföljande 
sammanträde med kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att 
kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten, utan bland annat fyller 
funktionen att klagotiden för vissa av dessa beslut räknas från den dag justerat 
protokoll anslås. Kommunstyrelsens huvudregistrator redogör för anmälda 
delegationsbeslut i en sammanställning. 

Handlingar i ärendet 
Sammanställning över anmälda delegationsbeslut, daterad 2020-03-23 

Delegationsbeslut om planering av tillförordnad teknisk chef 

Beslut om ersättare vid kommundirektörens eventuella frånvaro 

Beslut om ställföreträdare vid utbildningschefens eventuella frånvaro 

Beslut om ställföreträdare socialchef vid ordinarie socialchef eventuella frånvaro 
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§ 88  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2020-000103  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) KPMG, Granskningsrapport, Granskning av investeringsprocessen, Svedala 
Exploaterings AB, inkom 2020-03-26 

b) Länsstyrelsen, Beslut om avslag på fråga om byggnadsminnesförklaring, 
inkom 2020-03-17 

c) Sysav, Kallelse till årsstämma, inkom 2020-03-20 

d) Segeå vattendragsförbund, kallelse till årsstämma, inkom 2020-03-18 

e) Sydvatten, information om sydvattens arbete angående Coronakrisen, inkom 
2020-03-23 

f) Sydvatten, sammanträdesprotokoll 294 2020-02-03, inkom 2020-04-02, dnr 
2020-106 

g) Sydvatten, sammanträdesprotokoll 295 2020-03-13, inkom 2020-04-02, dnr 
2020-106 

h) SKR och Sorbona, Överenskommelse om Krislägesavtal Cirkulär 20:15 - 
finns länk i mejl med all dokumentation, inkom 2020-03-18 

i) SKR och Sorbona, Överenskommelse om Krislägesavtal Cirkulär 20:16 - 
finns länk i mejl med all dokumentation, inkom 2020-03-26 

j) RÅSK, mötesprotokoll 2020-02-14, inkom 2020-02-13, dnr 2020-102 

k) Skånetrafiken Serviceresor, Nyhetsbrev nr 1, inkom 2020-03-26 

l) Brottsofferjouren Söderslätt Årsrapport för 2019 med årsmöte samt 
Verksamhetsplan 2020, inkom 2020-03-25, dnr 2018-272 

m) MSB, Besked om ersättning till kommuner enligt 5 kap. 1§ lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, inkom 2020-04-01, dnr 2019-321 

n) Kommunrevisionen, Skrivelse om ändrats tidsschema för granskningar pga 
Coronakrisen, inkom 2020-04-02, dnr 2020-000104 

o) FSI-projektet, Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 2020-02-24    
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§ 89  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Korta redogörelser över vad som beretts i kommunstyrelsens olika utskott:  

 

* Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-03-19. Ambjörn 
Hardenstedt ger en rapport från det senaste mötet.  

* Kommunstyrelsens budgetutskott 2020-04-01. Linda Allansson Wester ger en 
rapport från det senaste mötet 

* Kommunstyrelsens personalutskott planeras mötas 21 april. Linda Allansson 
Wester informerar om rubrikerna på kommande möte. 

 

Johan Lundgren, kommundirektör, informerar om att Länsstyrelsen uppdaterar 
regelbundet de 33 skånska kommunerna om vad som är värt att veta rörande 
Coronapandemin. Mötena genomförs digitalt. 
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§ 90  

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

Dnr 2020-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen. 

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

Förstärktkommunledningsgrupp möts två gånger i veckan. Kommundirektören 
informerar sedan kommunal- och oppositionsråden om situationen i kommunen. 

Läget är under kontroll. Vi har beredskap. Med bland annat stöd från ett lokalt 
företag har vi tillverkat visir till sjukvården av gamla overheads.  

Frånvaron i kommunens olika verksamheter börjar normaliseras efter en något 
förhöjd bortavaro i början av pandemin. 

Kommunen har skickat ut vykort till personer över 70 tillhör riskgrupp för 
coronaviruset med information kring coronapandemin, eftersom det är viktigt att 
gruppen nås av de rekommendationer som gäller. Dessutom gör vi dem 
uppmärksamma på att det finns hjälp att få, med att handla och uträtta andra 
nödvändiga vardagssysslor. 

Johan Lundgren presenterar Anita Persson som är kommunens MAS, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hon närvarar en kort del av detta 
informationsärendet. 
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§ 91  

Årsredovisningar samt revisionsberättelser 2019 
för av kommunen förvaltade stiftelser 

Dnr 2020-000130  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av förvaltare av samtliga stiftelser 

att godkänna de föreliggande redovisningarna för med upptagen kapitalisering 
för respektive stiftelse, 

att lägga revisionsberättelserna för stiftelsen AG Danielssons fond, stiftelsen 
Browns fond, Ellen Perssons stiftelse, Skolstiftelsen och Social samstiftelse till 
handlingarna,   

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande att 
underteckna förvaltningsberättelserna, 

att uppdra åt utbildningsnämnden att dela ut medel 2020 från Skolstiftelsen och 
Stiftelsen Browns fond, varvid beslut om utdelning ska redovisas till 
kommunstyrelsen,  

att uppdra åt socialnämnden att dela ut medel 2020 från Ellen Perssons 
stiftelse, varvid beslut om utdelning ska redovisas till kommunstyrelsen,  

 

att dela ut från stiftelserna för 2020 enligt följande 

Stiftelse                   Möjlig utdelning 2020, i kronor 

Stiftelsen AG Danielssons fond   7 800 

Stiftelsen Browns fond  24 400 

Skolstiftelsen     6 900  

Social samstiftelse  11 100  

Ellen Perssons stiftelse    3 300 

 

att ta ställning till utdelning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse vid 
sammanträdet 11 maj 2020, samt  

att utdelning från respektive stiftelse kan ske med undantag av Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse där revisionsberättelse inte föreligger. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är förvaltare av Stiftelsen AG Danielssons fond, Stiftelsen 
Browns fond, Skolstiftelsen, Social samstiftelse, Ellen Perssons stiftelse och 
Nils och Maja Fredrikssons stiftelse.  
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Kommunstyrelsens anlitade stiftelsetjänst, Swedbank, har nu tagit fram 
årsredovisningar för samtliga stiftelser. Det föreligger även revisionsberättelser 
från revisorn Jan-Erik Eriksson för årsredovisningarna för stiftelserna AG 
Danielssons fond, Browns fond, Skolstiftelsen, Ellen Perssons stiftelse och 
Social samstiftelse.  

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
årsredovisningarna, att lägga föreliggande revisionsberättelser till handlingarna 
samt att besluta om belopp för utdelning för 2020. 

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2019 för stiftelsen Browns fond 

Revisionsberättelse för stiftelsen Browns fond 

Årsredovisning 2019 för Ellen Perssons stiftelse 

Revisionsberättelse för Ellen Perssons stiftelse 

Årsredovisning 2019 för stiftelsen AG Danielssons fond 

Revisionsberättelse för stiftelsen AG Danielssons fond 

Årsredovisning 2019 för Social samstiftelse 

Revisionsberättelse för Social samstiftelse 

Årsredovisning 2019 för Skolstiftelsen 

Revisionsberättelse för Skolstiftelsen 

Årsredovisning 2019 för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 

Beslut skickas till 
Swedbank stiftelseservice 

Ekonomi- och utvecklingschef 

Utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Revisor för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 

 


