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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-01  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 1 juni 2020 kl 13:30-16:25 
ajourneras 14:40-14:50, 15:30-15:35  

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, 2020-06-03 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 114-136 

 Kristina Larsen   

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester   

 Justerare 

  

 Sara Ripa  §§ 114-121, 123-136 Eric Stoy   § 122 

 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-06-01 

Anslaget sätts upp 2020-06-04 Anslaget till och med 2020-06-26 

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                 §§ 114-121, 123-136 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Jesper Sennertoft (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Torbjörn Sköld (S) ersättare för Valentin Jovanovic (S) 
Erik Stoy (M) ersättare för Sara Ripa (C )       § 122  

Ersättare 

Erik Stoy (M)                                                   §§ 114-121, 123-136 
Lars Nordberg (M) 
Steen Salling (SD)  

Övriga närvarande (tjänstepersoner och gäst) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef  
Anton Almer, huvudregistrator  
Kim Nybble, HR-chef                                      §§ 114-124 
Klaus Solberg Söilen, gäst                              § 136 
 

 

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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§ 114  

Förändring av dagordning 

Dnr 37160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 12 och 13 utgår från ärendelistan.  

Ärende 12 om tillköp av tilläggstrafik trafikåret 21 på grund av att Skånetrafiken 
inte har hunnit ta fram underlag till oss för beslut. Ärendet behandlas efter 
sommaren. 

Ärende 13 gäller förlängd prövotidsredovisning. Teknisk nämnd och bygg- och 
miljönämnd har lämnat yttrande till kommunstyrelsen, men kommunstyrelsen 
vill ha mer tid att bereda ärendet. Ärendet kommer på kommunstyrelsens 
ärendelista 22 juni.  

Vidare föreslår ordförande att ärende 18 Svar på idé-Svedala-förslag om 
åtgärder för ökad trygghet läggs sist på dagordningen, eftersom 
förslagsställaren kommer till kommunstyrelsen och presenterar sitt förslag. 

 

 



 

 

4(28) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-01  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115  

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 och informerar bland annat om: 

En intern utbildning på 3-4 dagar av befintlig personal pågår för att kunna ta 
andra arbetsuppgifter 

Kommunens bad öppnar med begränsningen besökarantal 

Vi har god tillgång på skyddsutrustning 

Vi kommer att skylta upp runt om i kommunen med uppmaning att hålla 
avstånd.  

Vi har ökat antalet feriearbeten till ungdomar i sommar. Det finansieras av 
statliga medel. De flesta kommer att arbeta inom gata och park. 
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§ 116  

Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

Dnr 2020-000162  

Beslut 
Kommunstyren beslutar  

att godkänna Uppföljningsrapport 2/2020, ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt 

att överlämna uppföljningsrapporten till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens verksamhetsområden beräknas uppvisa ett överskott mot 
budget på nästan 1,9 miljoner kronor. 

Detta beror bland annat på att vid kalkylering av avskrivningskostnader samt 
kostnader för kapital för resten av året visade sig bli lägre budgeterat. Detta kan 
förklaras med en lägre investeringstakt än tidigare år. 

Beräknas ett överskott avseende övriga kostnader på 500 tkr med anledning av 
vissa tänkta satsningar troligtvis inte kommer verkställas under året beroende 
på situationen med Covid-19 inom kommunen. 

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport U2/2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
daterad 2020-05-26 
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§ 117  

Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för Svedala kommun 

Dnr 2020-000162  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att socialnämndens handlingsplan för budget i balans kompletteras med 
ytterligare åtgärder i syfte att sänka underskottet 2020,  

att socialnämndens handlingsplan följs upp i presidieträffar mellan 
socialnämnden och kommunstyrelsen senast i september månad 2020,  

att förslå teknisk nämnd att för taxekollektivet att se över kostnaderna och 
taxorna i syfte att få en budget i balans 2021,  

att i presidieträff mellan teknisk nämnd och kommunstyrelsen diskutera 
taxekollektivets ekonomi, investeringar och taxekonstruktion, senast i juni 
månad 2020.  

Kommunstyren föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Uppföljningsrapport 2 - 2020, ekonomisk uppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 21,1 
mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en minskning med 4,5 mnkr 
och beror i sin helhet på att årets resultat i större utsträckning än 2019 
beräknas påverkas negativt av jämförelsestörande poster. 

De jämförelsestörande posterna minskar med 39,7 mnkr jämfört med 2019 och 
beror främst på ett lägre prognostiserat exploateringsöverskott, -7,1 mnkr 
jämfört med 2019 samt en beräknad orealiserade förlust på 
pensionsförvaltningen motsvarande 18,0 mnkr. 

Exklusive dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 
28,4 mnkr. 

Kommunens totala budgetavvikelse, exklusive jämförelsestörande poster, 
beräknas uppgå till +34,3 mnkr. Detta beror på att verksamhetens 
nettokostnader endast beräknas bli 1,2 mnkr högre än budgeterat samtidigt 
som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna beräknas 
bli 35,4 mnkr högre än budgeterat. 

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

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-05-19 

Rapport ekonomisk uppföljning 2, daterad 2020-05-27 
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§ 118  

Socialnämnden anmodar om förstärkt budgetram 
2020 

Dnr 2020-000159  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att under 2020 tillstyrka socialnämndens begäran om ett tillfälligt anslag om två 
miljoner kronor, enligt nämndens förslag, samt   

att finansiering av det tillfälliga anslaget sker genom ett lägre årligt resultat 
motsvarande nivån på anslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har beslutat att översända begäran om förstärkt ram för 
socialnämnden till kommunstyrelsen för beslut om att använda reserverade 
medel för år 2020 i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2019-11-
27, för att tillskjuta 1 000 tkr till Individ och Familjeomsorgen och 1 000 tkr till 
Arbete och integrations verksamhet, därmed utökas socialnämndens 
kommunbidrag med 2 000 tkr för år 2020.  

Budgetjustering föreslås på följande grunder: 

För socialnämnden avser: 

1 000 tkr att kompensera för ökade externa kostnader för skyddat boende inom 
Individ och Familjeomsorgen. 

1 000 tkr till Arbete och Integration för minskade schablonersättningar från 
Migrationsverket samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

Kommunstyrelsens ordförandeberedning diskuterade ärendet tillsammans med 
kommundirektör och ekonomi- och utvecklingschef. Kommunstyrelsens 
ordförandeberedning föreslår kommunstyrelsen tillstyrka socialnämndens 
begäran. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-04-23 § 37 
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§ 119  

Justering av riktlinjer för finansiell strategi och 
finansiella mål   

Dnr 2020-000161  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltig från 2018-
01-01, från och med 2020-12-31,  

att nya riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål kommer att ingå in 
dokumentationen för budgeten 2021 med flerårsplan och tas bort från 
författningssamlingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld framlägger förslag på ändrade 
riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2021. 

I skrivelsen Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltiga från 2021-
01-01 finns en beskrivning över vad som föreslås tas bort, ändras och 
tillkommer.  

De nya riktlinjerna föreslås inte ingå i författningssamlingen utan ska finnas i 
dokumentationen för budgeten 2021 med flerårsplan. 

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

Handlingar i ärendet 
Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltiga från 2018-01-01 

Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål, giltiga från 2021-01-01 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-05-19 
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§ 120  

Budget 2021 med ram för 2022-2023 

Dnr 2019-000631  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2021 

2. att fastställa förslag till reviderade finansiella mål för perioden 2021-2023 

3. att fastställd vision och övergripande mål ska gälla under perioden 2021-
2023 

4. att fastställa Femklöverns redovisade budget för 2021 med flerårsplan 2022-
2023 

5. att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av Femklöverns föreslagna 
ändringar ska utgöra budgetramar och riktlinjer för nämndernas verksamhet 
under år 2021  

6. att föreslagna effektiviseringsåtgärder i budgetskrivelser till följd av beslutad 
teknisk ram inom kultur- och fritidsnämnd och teknisk nämnd hanteras i 
samband med internbudget beslut hösten 2020 

7. att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive nämnds 
nettokostnad, samt att anslå medel enligt Femklöverns förslag till driftsramar 

8. att uppdra åt kommunstyrelsen att justera budgetramar enligt reviderade 
beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och interna poster 

9. att fastställa Femklöverns redovisade investeringsbudget samt att anslå 
medel enligt Femklöverns förslag till investeringsramar 

10. att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och 
verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 
budgetutskott senast oktober 2020 

11. att ge teknisk nämnd i uppdrag att kontinuerligt se över sin 
investeringsvolym med målsättningen att genomförandegraden i 2021 års 
fastställda investeringsvolym inte överstiger 80 mnkr, samt 

12. att i övrigt godkänna förslag till budget 2021 med flerårsplan 2022-2023. 

Reservationer 
Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD) reserverar 
sig muntligt mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), Jesper Sennertoft (S) reserverar 
sig muntligt mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt föreslagen budget bibehålls nuvarande kommunal skattesats. 
Målsättningen är att bibehålla ett resultat på 10 miljoner kronor. Intentionen är 
att dämpa investeringsutrymmet.  

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

Handlingar i ärendet 
Femklöverns budgetförslag 2021 med flerårsplan 

Femklöverns investeringsbudget 2021 med flerårsplan 

Sverigedemokraternas budgetförslag 2021 med flerårsplan 

Sverigedemokraternas investeringsbudget 2021 med flerårsplan 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag 2021 med 
flerårsplan 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets investeringsbudget 2021 
med flerårsplan 

Förslag på visioner och mål i budgeten 2021 - arbetsmaterial 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-05-19 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till Femklöverns förslag, med 
instämmande från Per Mattsson (M) och Hans Järvestam (M). 

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.  

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets 
och Miljöpartiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns tre förslag till beslut. Ordförande förslår 
följande propositionsordning: de tre förslagen ställs mot varandra med bifall mot 
avslag på varje förslag. Det finns ett vinnande förslag och det tar allt i sin 
helhet, det vill säga att det präglar punkterna 4, 5, 7, 9.  

Kommunstyrelsen godkänner ordförandes propositionsordning.  

Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Femklöverns förslag.  

Votering begärs och genomförs.  

Ordförande konstaterar att Femklöverns förslag är huvudförslag. Ordförande 
ställer Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag mot varandra med följande voteringsproposition: 

Den som vill att Sverigedemokraternas förslag vinner röstar Ja, den det ej vill 
röstar Nej. Vinner nej blir Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiets förslag motförslag till Femklöverns huvudförslag.  
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Omröstningsresultat: 4 Ja, 3 Nej och 4 Avstår 

Ja-röster: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), 
Linda Allansson Wester (M),  

Nej-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), Jesper Sennertoft (S) 

Avstår från att rösta: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C), 
Peter Henriksson (ÄS).  

Ordförande ställer Femklöverns förslag och Sverigedemokraternas förslag mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Femklöverns förslag.  

Votering begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill att Femklöverns 
förslag vinner röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej bifalls 
Sverigedemokraternas förslag. 

Omröstningsresultat: 4 Ja, 3 Nej, 4 Avstår 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C), Linda 
Allansson Wester (M) 

Nej: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD) 

Avstår från att rösta: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn 
Sköld (S), Jesper Sennertoft (S).    

Ordförande sammanfattar och konstaterar att kommunstyrelsen bifaller övriga 
beslutspunkter, 1-3, 6, 8, 9-12. 

 

Protokollsanteckning  
Linda Allansson Wester (M) vill få noterat till protokollet att angående 
omröstning 1. Ordförande hade för avsikt att avstå från att rösta i voteringen, 
men behövde använda sin utslagsröst som ordförande.  
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§ 121  

Amorteringsuppskov för Svedalahallen AB 

Dnr 2020-000181  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ett amorteringsuppskov på det lån Svedalahallen AB tecknat hos 
Handelsbanken för perioden juni till december 2020, som kommunfullmäktige 
godkände 11 maj 2016, § 70. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedalahallen AB förvaltar Svedalahallen. Svedalahallen har flera lån som 
kommunen går i borgen för. Ett ursprungligt lån "huvudlån" om 38 275 miljoner 
kr samt mindre lån. Kommunfullmäktige beslutade 11 maj 2016, § 70, att gå i 
borgen såsom för egen skuld för ett lån på 2,2 mnkr som Svedalahallen AB 
behövde ta på grund av merkostnaden för sämre markförhållanden än de 
geotekniska undersökningarna visade innan byggnationen av Svedalahallen 
påbörjades. Svedalahallen amorterar kvartalsvis på lånet som idag uppgår till 
625 tkr. Förfrågan om amorteringsbefrielse gäller endast det lån som togs i 
samband med fördyrande kostnader under byggprocessen, beslut i 
kommunfullmäktige 2016-05-11 § 70. Huvudlånet för Svedalahallen amorterar 
Svedalahallen AB enligt plan.  

Svedalahallen AB har inkommit med önskemål om att med anledning av den 
pågående Coronapandemin få amorteringsuppskov på det lån som beskrivs 
ovan. Svedalahallen AB önskar ett amorteringsuppskov för juni, september och 
december 2020 med 112 500 kronor per kvartal, vilket innebär totalt 337 500 kr. 
Handelsbanken har för att bevilja amorteringsuppskov begärt ett godkännande 
av Svedala kommun som borgensman. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Svedala kommun ska godkänna 
Svedalahallens begäran om amorteringsuppskov. 

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut från kultur och fritidsnämndens ordförande 

Skrivelse från Svedalahallen AB, inkom 2020-04-21 
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§ 122  

Amorteringsuppskov för Skabersjö Ryttarförening 

Dnr 2020-000188  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna ett amorteringsuppskov på det lån Skabersjö Ryttarförening 
tecknat hos Swedbank för perioden 1 juli till 31 december 2020, som 
kommunfullmäktige godkände 12 april 2006, § 40. 

Reservationer 
Sara Ripa (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Svenska Ridsportförbundet har på uppdrag av folkhälsomyndigheten ställt in 
alla planerade tävlingar tillsvidare. Detta gör att Skabersjö Ryttarförening tappar 
intäkter till föreningen men har kvar kostnader för anläggningen. Detta 
föranleder att föreningen har likviditetsbrist i föreningens ekonomi. Skabersjö 
Ryttarförening amorterar 11 000 kr per månad, och önskar att få 
amorteringsbefrielse 1 juli 2020-31 december 2020.  

Skabersjö Ryttarförening har varit i kontakt med Swedbank som godkänner 
amorteringsbefrielse på 6 månader. Svedala kommun har gått i kommunal 
borgen för lånet och behöver godkänna villkorsändringen. 

Handlingar i ärendet 
Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämndens ordförande  

Villkorsändring Swedbank Skabersjö Ryttarförening 

Kommunfullmäktiges beslut 2006-04-12 § 40 om bidrag och borgen för nytt 
ridhus för Skabersjö Ryttarförening 
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§ 123  

Val ombud till Kommuninvests föreningsstämma 

Dnr 2020-000166  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld som ordinarie ombud 
på Kommuninvests föreningsstämma för tiden fram till föreningsstämma 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen förrättade val till Kommuninvests föreningsstämma i 28 
januari 2019 § 23, dåvarande ekonomichef utsågs till ombud och 
budgetekonom Bengt Persson utsågs till ersättare.  

Eftersom då vald ekonomichef har slutat utser kommunstyrelsen nuvarande 
ekonomi- och utvecklingschef, Boris Blumenfeld, till ombud i Kommuninvests 
föreningsstämma.  

Svedala kommun är medlem i Kommuninvest. Kommuninvest är en 
organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk 
förening. 291 kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest. 

Beslut skickas till 
Kommuninvests 

Ekonomi- och utvecklingschefen 
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§ 124  

Uppföljning av granskning av bisysslor 

Dnr 2020-000154  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge HR-enheten i uppdrag att införa rutin för registrering av anställdas 
bisysslor i lönesystemet, samt 

att lämna denna tjänsteskrivelse som svar till kommunrevisionen med anledning 
av uppföljning av granskning av bisysslor. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen granskade år 2012 kommunens rutiner för hantering av 
anställdas bisysslor. I samband med denna gav revisionen ett antal 
rekommendationer till kommunen. Revisionen har nu genomfört en uppföljning 
av den granskning som gjordes 2012. Revisionen konstaterar i sitt yttrande med 
anledning av uppföljningen att kommunen har vidtagit åtgärder utifrån den 
tidigare granskningens rekommendationer. HR-enheten rekommenderas dock 
att etablera en rutin för att få en detaljerad överblick av anställdas bisysslor och 
dess omfång.  

Uppgifter om anställdas bisysslor förvaras idag i respektive anställds 
personalakt. Detta innebär att det i nuläget inte finns något lätt sätt få överblick 
över omfattningen av anställdas bisysslor. Med anledning av revisionens 
rekommendation kommer HR-enheten ta fram en rutin för hur bisysslor ska 
registreras i lönesystemet Heroma. Detta för att kunna föra statistik över 
bisyssla kopplat till antal anställda och dess omfång. Rutin för införandet i 
Heroma planeras vara klart senast 31 december 2020. HR-enheten kommer i 
samband med detta se över möjligheten att digitalisera hela förfarandet så att 
inlämnandet av bisyssla kan på ett enkelt sätt delges arbetsgivaren och på så 
sätt arkiveras och följas upp utan manuell inläsning/registrering i Heroma. 

Handlingar i ärendet 
Revisionens yttrande med anledning av uppföljning av granskning rörande 
bisysslor, daterad 2020-04-17 

Uppföljning av granskning rörande bisysslor av KPMG, daterad 2020-02-25 

Granskning av kommunens rutiner för hantering av anställdas bisysslor av 
KPMG, daterad 2012-05-24, med missiv av kommunrevisionen 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 

HR-chefen  
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§ 125  

Remissyttrande beslut och skötselplan för 
naturreservatet Törringelund i Svedala kommun 

Dnr 2020-000150  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att Svedala kommun har inget att erinra och ser positivt på sådan utveckling av 
området. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har lagt fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Törringelund i Svedala kommun med tillhörande skötselplan. Naturreservatet 
berör del av fastigheten Törringe 9:1.  

Kommunstyrelsen inhämtat synpunkter från nämnder och verksamhetsområden 
och det finns några detaljer som önskas förtydligas och påpekas.  

Vi noterar att det i bilaga 2 avsnitt 9 "Kostnadsansvar och prioriteringar" saknas 
information om vem som svarar för underhåll av grillplatser och besökspunkt 
"Dammen". Vi förutsätter att det är förvaltaren som svarar för detta underhåll 
och därmed kostnaderna, men kan inte utläsa det tydligt. Teknisk nämnd har 
inte möjlighet att påta sig kostnader. Med ett förmodat ökat besökstal till 
området finns risk för till exempel ökad nedskräpning, varför möjligheter till 
sophantering behöver ombesörjas av förvaltaren. 

Området Törringelund har även en kulturell historia som ett nöjesområde sedan 
1800-talet. Idag finns fortfarande dansbana och restaurang fortfarande i drift. 

Tillgängligheten till/från Törringelund är inte välutvecklad. Kollektivtrafiken 
utgörs av regionbuss linje 140 som körs av taxi (enligt tidtabell T20) och måste 
beställas minst två timmar i förväg. Detta innebär att besökare till Törringelund 
idag hänvisas till cykling i blandtrafik eller färdas i egen bil. 

Handlingar i ärendet 
Remissyttrande om beslut och skötselplan för naturreservatet Törringelund i 
Svedala kommun, daterat 2020-05-19 

Yttrande av strategisk planeringschef, daterat 2020-05-18 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-05-26 med tjänsteskrivelse 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen    
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§ 126  

Hyresavtal för Aggarpsskolan 

Dnr 2018-000200  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå hyresavtal för Aggarpsskolan, samt  

att lämna hyresavtalet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2015, § 140, att godkänna av 
Svedala Exploaterings AB (Svedab) redovisad preliminär kostnadskalkyl 
daterad 2015-09-10 med en beräknad produktionskostnad för ny skola och 
sporthall i Svedala om totalt 339 375 000 kr med en preliminär årshyra om 22 
864 000 kr. Vid samma sammanträde beslutade kommunfullmäktige att varje 
ändring av kostnadskalkyl och hyreskalkyl ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 

Aggarpsskolan är en skola för årskurserna 4-9 med intilliggande sporthall. 
Skolan invigdes och togs i bruk i augusti 2018. Inför kommunens övertagande 
av skolan från Svedab beslutade kommunstyrelsen ordförande - med stöd av 
delegation från kommunstyrelsen genom beslut den 18 juni 2018, § 176 - att 
ingå ett tillfälligt hyresavtal med giltighetstid till och med 31 december 2019. 
Detta tillfälliga hyresavtal har genom delegationsbeslut av kommunstyrelsens 
ordförande förlängts till och med 30 juni 2020.  

Svedab har nu i förhandling med kommunförvaltningen tagit fram ett förslag till 
slutligt hyresavtal avseende förhyrning av Aggarpsskolan. Hyresavtalet gäller 
från och med 1 juli 2020 till och med 30 juni 2040. Årshyran är 21,1 miljoner 
kronor vilket således understiger den preliminära årshyra som fullmäktige 
godkände 2015. 

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå avtalet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2020-05-28 

Förslag till slutligt hyresavtal för Aggarpsskolan 

Beslut skickas till 
Svedab 

Ekonomi- och utvecklingschef 

Lokalstrateg           
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§ 127  

Hyresavtal för förskola inom Bara backar 

Dnr 2017-000022  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå hyresavtal för Bara backars förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 30 januari 2017, § 3, att godkänna preliminärt 
hyresavtal för förskola inom Bara backar. Den preliminära hyran var beräknad 
till 4,6 miljoner kronor per år exklusive tillägg.  

Bara Backars förskola togs i bruk i januari 2019. Inför kommunens övertagande 
av förskolan ingick kommunen ett tillfälligt hyresavtal med giltighetstid till och 
med 31 december 2019. Med stöd av delegation beslutade kommunstyrelsens 
ordförande 20 december 2019 att förlänga det tillfälliga hyresavtalet till och med 
30 juni 2020.  

Svedala Exploaterings AB (Svedab) har nu i förhandling med 
kommunförvaltningen tagit fram ett förslag till slutligt hyresavtal avseende 
förhyrning av Bara backars förskola. Hyresavtalet gäller från och med 1 juli 
2020 till och med 30 juni 2040. Årshyran är 4,6 miljoner kronor vilket är lägre än 
nuvarande hyra i det preliminära hyresavtalet som är 5 miljoner kronor. 
Årshyran innefattas i utbildningsnämndens ram.  

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå avtalet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2020-05-28 

Förslag till slutligt hyresavtal för Bara backars förskola 

Beslut skickas till 
Svedab  

Ekonomi- och utvecklingschef 

Lokalstrateg 
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§ 128  

Tillägg till hyresavtal för om- och tillbyggnad av 
Naverlönnskolan till 4-9-skola 

Dnr 2016-000471  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna tillägg till hyresavtal för Naverlönnskolan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2018, § 174, att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande att efter samråd med 1:e och 2:e vice 
ordföranden att godkänna preliminärt tilläggsavtal till hyresavtalet för 
Naverlönnskolan.  

Tillbyggnaden togs i bruk i augusti 2020. Inför kommunens övertagande av 
förskolan ingick kommunen ett tillfälligt tilläggsavtal med giltighetstid till och 
med 31 december 2019. Med stöd av delegation beslutade kommunstyrelsens 
ordförande 20 december 2019 att förlänga det tillfälliga tilläggsavtalet till och 
med 30 juni 2020. Hyresbeloppet för tillbyggnaden uppgår enligt det tillfälliga 
avtalet till 1,6 miljoner kronor.  

Svedala Exploaterings AB (Svedab) har nu i förhandling med 
kommunförvaltningen tagit fram ett förslag till slutligt tillägg till hyresavtal för 
Naverlönnskolan. Tillägget till hyresavtalet gäller från och med 1 juli 2020 till 
och med 30 juni 2040. Huvudavtalet förlängs till samma tid.  

Tilläggshyran är 1,1 miljoner kronor vilket är lägre än i nuvarande tillfälligt 
tillägg. Årshyran innefattas i utbildningsnämndens ram.  

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå avtalet . 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2020-05-28 

Tillägg till hyresavtal för Naverlönnskolan 

Beslut skickas till 
Svedab 

Lokalstrateg 

Ekonomi- och utvecklingschef     
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§ 129  

Svar på Idé Svedalaförslag om marknad på 
Stortorget 

Dnr 2019-000578  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse förslaget besvarat med anledning av de förutsättningar som redan 
finns avseende öppettider, den infrastruktur som ska underlätta aktiviteter och 
arrangemang på Stortorget samt att det finns arrangörer som beviljats bidrag 
för att skapa aktiviteter i Svedala centrum. 

Sammanfattning av ärendet 
I Idé Svedala har ett förslag inkommit "Varför kan vi inte ha en marknad 
varannan vecka på söndagar eller kanske varje månad på Stortorget? Annars 
skulle man kunna ha en bakluckeloppis varannan gång. Poängen är att 
använda Stortorget mycket mer än man använder det för tillfället. 

Förslaget har beretts av kommunen närings- och turismutvecklare som föreslår 
att förslaget ska anses besvarat. Detta med anledning av de goda 
förutsättningar som redan finns för den som vill att bedriva marknad eller 
bakluckeloppis och det bidrag som kommunen beviljat Svedala handel bland 
annat för att skapa aktiviteter i centrala Svedala.  

Näringslivs- och turismutvecklare, Thomas Carlsson, redogör för ärendet i 
tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-14 

Handlingar i ärendet 
Svar på förslag i Idé Svedala - förslag om marknad på Stortorget 

Författningssamling 1:12 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Svedala 
kommun  

Förslaget i Idé Svedala - förslag om marknad på Stortorget 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren   
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§ 130  

Sammanställning över inkomna förslag till Idé 
Svedala samt förslag till reviderade riktlinjer 

Dnr 2020-000171  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna samt 

att anta reviderade riktlinjer för Idé Svedala. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 maj 2017, § 73, att från och med 5 juni 2017 
införa möjligheten att lämna e-förslag (Idé Svedala). Enligt nu gällande 
reglemente för kommunstyrelsen ska fullmäktige en gång per år få en 
sammanställning över de förslag som överlämnats till nämnderna samt en 
redogörelse för nämndernas beslut för varje förslag. 

Fram till och med 11 maj 2020 har 85 förslag inkommit varav 54 sedan förra 
redovisningen i december 2018. Av de 54 förslagen har tio inte publicerats då 
de inte rört en kommunal angelägenhet, nio har inte fått tillräckligt många 
underskrifter för att prövas i nämnd och fyra samlar fortfarande underskrifter. Av 
de inlämnade 54 förslagen har således 31 förslag fått tillräckligt många 
underskrifter för att överlämnas till nämnd för beredning och beslut varav 
nämnderna beslutat att genomföra tre fullt ut och fyra delvis samt att ta med tre 
i framtida planering.  

Riktlinjerna för Idé Svedala föreslås revideras enligt det som anges i nu 
gällande reglemente för kommunstyrelsen. 

Kommunledningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga informationen till handlingarna samt att anta förslag till 
reviderade riktlinjer för Idé Svedala. 

Stabschefen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-08. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2020-05-08 

Förslag till reviderade riktlinjer för Idé Svedala 
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§ 131  

Pensionsförvaltning för april månad 2020 - 
rapport 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen framlägger rapporter för pensionsförvaltningen för april 
2020.  

Portföljrapport per 30 april 2020. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning april 2020 
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§ 132  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000165  

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 
Tjänsteskrivelse med sammanställning av delegationsbeslut, daterad 2020-05-
18 
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§ 133  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2020-000163  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Höje å vattenråd, Inbjudan till exkursion 8 september i Höje å 
avrinningsområde, inkom 2020-05-05 

 

b) Höje å vattenråd, Kallelse till årsstämma 26 maj med ärendelista, inkom 
2020-05-06 

 

c) Sysav, sammanträdesprotokoll valdelegation 2020-04-19, inkom 2020-05-12 

 

d) Kommunassurans Syd, årsredovisning 2019, inkom 2020-05-12 

 

e) Inera AB, kallelse till årsstämma, inkom 2020-05-14 

 

f) Öppna Moderater, Moderaternas HBTQ förbund, Öppet brev till kommuner 
med vänorter i Polen, tillsammans med "Draft Letter to Alliance municipalities", 
inkom 2020-05-13 

 

g) Staffanstorps kommun, Uppsägning av avtal om konsumentvägledning, 
inkom 2020-05-14, Ks dnr 2020-179 
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§ 134  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

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

* Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-05-14 

* Kommunstyrelsens budgetutskott 2020-05-27 

* Kommunstyrelsens personalutskott 2020-06-05 

 

Per Mattsson (M) informerar om Inera ägarråd 2020 som han deltog i 13 maj.  

 

Sara Ripa (C) informerar om Sysavs ägardialogmöte som hon deltog i 14 maj    

 

Linda Allansson Wester (M) informerar om två möten som hon deltagit i: 

Sysavs bolagsstämma den 28 maj. Det blev ett ordförandebyte.  

Ägardialog i Kommunförbundet Skåne den 15 maj. Kommunförbundet kommer 
att byta inriktning och namn. 
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§ 135  

Utdelning av stipendier 2020 ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 

Dnr 2020-000152  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av styrelse för Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 

att bevilja sju (7) sökanden stipendier för 2020 med 9 928 kronor vardera enligt 
framlagt förslag, samt 

att avslå övriga fyra (4) ansökningar då sökandena inte uppfyller stiftelsens 
regler om att ha varit folkbokförda i gamla Svedala församling samt att vara 
mellan 16 och 25 år. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 11 maj 2020, § 113, att 69 500 kronor ska delas ut 
som stipendier för yrkesutbildning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse för år 
2020. 

Verksamhetsområde Utbildning handlägger stipendieansökningarna. Vid 
ansökningstidens utgång den 31 mars 2020 hade elva ansökningar om 
stipendium inkommit. Utbildning föreslår att sju (7) sökande beviljas stipendier 
med 9 928 kronor vardera samt att resterande fyra (4) sökande får avslag på 
sina ansökningar då de antingen inte uppfyller punkterna 7 eller 9 i Regler för 
stipendier för yrkesutbildning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, det vill 
säga att den sökande ska ha varit folkbokförd i gamla Svedala församling samt 
att den sökande ska vara mellan 16 och 25 år.  

Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med Utbildnings 
förslag. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om utdelning av stipendier för 2020 ur Nils och Maja Fredrikssons 
stiftelse för yrkesutbildning, daterad 2020-05-28 

Beslut skickas till 
Utbildning 

Ekonomi- och utvecklingschef 

Stiftelsevice  
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§ 136  

Svar på Idé Svedalaförslag om åtgärder för ökad 
trygghet 

Dnr 2019-000114  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anse att Idé Svedala förslaget om åtgärder för ökad trygghet är besvarat, 
samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att på kommunstyrelsens kommande möte 
informera om Rådet för trygghet och folkhälsa. 

Sammanfattning av ärendet 
En skrivelse av en medborgare i Svedala kommun inkom till kommunen i 
november 2018 genom idé Svedala. Förslaget handlar om hur vi kan skapa ett 
bättre brottsförebyggande arbete. Förslaget handlar om att reducera kriminalitet 
i kommunen genom diverse förebyggande åtgärder såsom att hyra in väktare. 
Förslaget fick 51 gilla-röster och 2 personer röstade mot förslaget. 

Utredaren redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.   

Förslagsställaren närvarar och presenteras sitt ärende för kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2020-05-18 

Skrivelse av medborgare - idé Svedala förslag om åtgärder för ökad trygghet 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  

Kommundirektör Johan Lundgren  


