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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-06-22  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 22 juni 2020 kl 13:30-16:20 
ajourneras 14:50-15:00 och 15:55-16:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Valentin Jovanovic 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2020-06-24 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 137-151 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Valentin Jovanovic  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-06-22 

Anslaget sätts upp 2020-06-25 Anslaget till och med 2020-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, Svedala kommun  
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M) 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Hans Järvestam (M) 
Steen Salling (SD) för Tobias Ström (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) för Peter Henriksson (ÄS)  
Therese Wallin (MP) för Jesper Sennertoft (S)  

Ersättare 

Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP)  

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare  
Teresa Fridell, stabschef 
Anton Almér, huvudregistrator  
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef   §§ 137-139 
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare  §§ 137-138 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef    §§ 127-139 
Joakim Axelsson, planarkitekt  § 140 
Karin Gullberg, stadsarkitekt     § 140     
 

 

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 

§ 137 
Förändring av dagordning ................................................................................... 4 

§ 138 
Rapport om kommunförvaltningens arbete med anledning av 
Coronapandemin (Covid-19) ............................................................................... 5 

§ 139 
Inriktningsbeslut för hållbarhetsstrategi ............................................................... 6 

§ 140 
Detaljplan för del av Svedala 122:71, Lidl, Svedala, Skåne län ........................... 9 

§ 141 
Samrådshandlingar för Handlingsprogram för skydd mot olyckor 
2019-2022 ......................................................................................................... 11 

§ 142 
Remissyttrande om Översiktsplan för Malmö - samråd ..................................... 13 

§ 143 
Yttrande över prövotidsredovisning utsläpp  till dag- och spillvatten 
från ban- och flygplansavisning Malmö Airport .................................................. 15 

§ 144 
Slutförande av Klågerups Backar, exploateringsområde för Tejarp 
6:25 med flera ................................................................................................... 17 

§ 145 
Revidering av policydokument - Kränkande särbehandling, 
diskriminering och repressalier - riktlinjer samt anmälningsrutiner ..................... 18 

§ 146 
Information om inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet .............. 19 

§ 147 
Pensionsförvaltning för maj månad 2020 - rapport ............................................ 20 

§ 148 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 21 

§ 149 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 22 

§ 150 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 23 

§ 151 
Utseende av firmatecknare för Svedala kommun .............................................. 24 
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§ 137  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärendelistan anpassas efter inbjudna föredraganden. 
Kommunstyrelsen behandlar därför ärende 6 och 7 (hållbarhetsstrategi och 
detaljplan Svedala 122:71) som ärende 3 och 4. 
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§ 138  

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

Dnr 2020-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kommundirektörens muntliga redovisning över inhandlat material 
med anledning av Coronapandemin,  

att ge kommundirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkerställa att 
det bland annat finns skyddsmaterial, samt 

att ha tagit del av närings- och turismutvecklarens information.  

Sammanfattning av ärendet 
Närings- och turismutvecklare Thomas Carlsson informerar om situationen för 
kommunens näringsliv i Coronapandemins fotspår. Han redogör för de 
nationella och regionala åtgärdspaketen samt de åtgärder Svedala kommun 
genomfört för att underlätta för kommunens företag.  

Kommunens företagslots har arbetat mycket med att stödja företagen i det 
enorma informationsflöde, regler för ansökningar med mera som kommit med 
Coronapandemin. Exempel på åtgärder som Svedala kommun genomfört för att 
underlätta för företagen: förlängda förfallodatum på fakturor, inrättat 
företagsakuten (variant av företagslotsen), företagsbesök och dialog.  

 

Kommundirektör Johan Lundgren informerar om aktuell situation angående 
Coronapandemin.  

Johan Lundgren informerar om de inköp som gjorts med anledning av 
Coronapandemin, som bland annat desinfektionsmedel och skyddsmaterial. 
Inköpen uppgår hittills (2020-06-11) till 1,7 miljoner kronor.  

  *  Svedala kommun har idag bra lager av skyddsmaterial över sommaren och 
ett beredskapslager till hösten.  

  *  Nyinflyttade brukare i våra boenden sätts i karantän och personal använder 
full skyddsutrustning under karantänstiden.   

  *  Utomhusbadens duschutrymmen har fått stängas på grund av att 
rekommenderade avstånd inte kunde hållas. 
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§ 139  

Inriktningsbeslut för hållbarhetsstrategi 

Dnr 2019-000542  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att etapp 1 i hållbarhetsstrategin kopplad till Agenda 2030, bör fokusera på 
följande delmål:  

6.1 Säkert dricksvatten för alla 

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning  

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning  

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser  

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem  

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten och sanitetshantering  

13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering 

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar  

14.1 Minska föroreningarna i haven  

14.3 Minska havsförsurningen  

15.3 Återställ förstörd mark  

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer  

15.8 Förhindra invasiva arter i land och vattensystem  

15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal 
förvaltning.   

Reservationer 
Peter Frost Jensen (SD), Steen Salling (SD) och Ronny Johnsson (SD) 
reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Therese Wallin (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har på sammanträde 2020-
06-04 tagit ställning till vilka delmål utskottet förslår att hållbarhetsstrategin ska 
fokusera på i etapp 1. Detta i enlighet med av kommunstyrelsen fastställd tid- 
och aktivitetsplan. 
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Kommunstyrelsen har vid möte 2020-04-14 godkänt upplägget för framtagning 
av  hållbarhetsstrategin och vid möte 2020-03-19 godkänt tids- och 
aktivitetsplanen.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott planerar två möten i höst där 
allmänheten inbjuds. 

Handlingar i ärendet är underlag för urvalet och till viss del en sammanfattning 
av förda diskussioner samt förslag från tjänstemannagruppen om hur man 
skulle kunna tolka och arbeta med olika delmål.  

Handlingar i ärendet utgör inte beslut om innehåll, resultat eller inriktning för det 
kommande arbetet. Det arbetet kvarstår efter dagens kommunstyrelse beslut. 
Allt i enlighet med beslutad tid och aktivitetsplan. 

Miljöstrateg Linda Wolski är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-06-04 
§ 31  

Sammanställning över avgränsning av delmål etapp 1  

Sammanställning över delmål att bortprioritera  

Forskarrapporten Koldioxidbudget 2020-2040 Svedala kommun -
Sammanfattning för beslutsfattare 

Tids- och aktivitetsplan för framtagande av Hållbarhetsstrategi, dat. 2020-03-25 

Bakgrundsmaterial inför PLEX-sammanträde 24/4: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=470oSji3_9A&t=149s 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv-tDrv__mc&t=221s 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PKyUV7C2rsM 

(Inspelning från UR Samtiden - prof. Kevin Anderson om Parisavtalet, 2-
gradersmålet och Sveriges utgångsläge - engelska) 

Leva inom planetgränserna del 1, 49 min: 
https://www.youtube.com/watch?v=H83jeIFT4Xw 

Leva inom planetgränserna del 2, 50 min: 

https://www.youtube.com/watch?v=n4T3MiA7p_0                 

Yrkanden 
Peter Frost Jensen (SD) yrkar att punkterna 13 och 14 ska utgå från listan med 
instämmande från Ronny Johnsson (SD). 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag med instämmande från 
Sara Ripa (C ). 

Therese Wallin (MP) yrkar att samtliga delmål under punkter 6, 13, 14 och 15 
ska med i listan för etapp 1. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=470oSji3_9A&t=149s
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-tDrv__mc&t=221s
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.youtube.com/watch?v=PKyUV7C2rsM
https://www.youtube.com/watch?v=H83jeIFT4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=n4T3MiA7p_0
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet  
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§ 140  

Detaljplan för del av Svedala 122:71, Lidl, Svedala, 
Skåne län 

Dnr 2019-000099  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till granskningshandling avseende detaljplan för Svedala 
122:71 med mer (Lidl), Svedala kommun, Skåne län, samt  

att granskning ska ske om detaljplan.       

Reservationer 
Therese Wallin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bedriva livsmedelshandel inom 
fastigheten Svedala 122:71. 

Samrådshandlingar, upprättade 19 nov 2019 har enligt kommunstyrelsens 
beslut 25 nov 2019 varit på samråd under tiden 9 dec 2019 – 9 januari 2020 för 
sakägares och övriga berördas granskning, samt remitterats till berörda 
myndigheter, nämnder med flera. Under samrådet har det inkommit 15 
yttranden, varav 2 från berörda sakägare och hyresgäster. 

Sammanfattning av länsstyrelsens yttrande: 

Det saknas värdebeskrivningar av de riksintressen som detaljplanen berör. Om 
planhandlingarna kompletteras och redogör för att platsen är lämplig för den 
förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap 
10-11 §§ PBL. 

Inga sakägare, boende eller hyresgäster har kvarstående erinringar efter 
samrådet.  

Planarkitekt Joakim Axelsson är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, 2020-06-09 

Detaljplanekarta, granskningshandling, 2020-06-09 

Planbeskrivning, granskningshandling, 2020-06-09 

Illustration/Situationsplan, 2020-06-08 

Samrådsredogörelse 2020-06-09   
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Yrkanden 
Therese Wallin (MP) yrkar avslag till ärendet som helhet.  

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet  
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§ 141  

Samrådshandlingar för Handlingsprogram för 
skydd mot olyckor 2019-2022 

Dnr 2020-000178  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta föreslagna handlingar som samrådshandlingar för Handlingsprogram 
för skydd mot olyckor, samt  

att överlämna ärendet till följande instanser inom kommunen för yttrande: bygg- 
och miljönämnd, socialnämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kommunstyrelse samt Svedala kommunhus AB,  

med sista dag för inlämnade av yttrande till kommunstyrelsens kansli 2020-08-
16, samt 

att anta föreslagen framställan om samråd som skickas till berörda myndigheter 
och organisationer enligt sändlista.   

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten framlägger förslag till samrådshandlingar till Svedala 
kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, samt förslag till framställan 
om samråd. 

Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) upprätta 
ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för 
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt LSO antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod.  

Enligt LSO ska det, innan programmet antas, ha skett samråd med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken, därmed behöver 
samrådshandlingar först beslutas. 

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

Ärendet och de föreslagna samrådshandlingarna har föredragits för 
kommunledningsgruppen och dialog har skett med nämndernas presidium 
genom berörd verksamhetschef.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ställföreträdande räddningschef Hampus Aronsson, daterad 
2020-06-09 

Missiv framställan för samråd av förslag till Handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor, daterad 2020-06-22 
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Sändlista för samråd , daterad 2020-06-22   

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022, samrådshandling 

Programunderlag olycksanalyser, samrådshandling 

Delprogram operativ insatsverksamhet, samrådshandling 

Delprogram olycksförebyggande verksamhet, samrådshandling 
Bilaga A till handlingsprogram, samrådshandling     

Beslut skickas till 
Inom Svedala kommun:  

Bygg- och miljönämnd 
Socialnämnd 
Teknisk nämnd 
Utbildningsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Kommunstyrelse 
Svedala kommunhus AB 
 

Kommunala räddningstjänstorganisationer 

Räddningstjänsten Syd (Burlövs kommun, Eslövs kommun, Kävlinge kommun, 
Lunds kommun, Malmö stad); 
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (Simrishamns kommun, Sjöbo 
kommun, Tomelilla kommun, Ystad kommun); 
Trelleborgs kommun 
Vellinge kommun 
Skurups kommun 
Staffanstorps kommun 

 
Statliga myndigheter 

Försvarsmakten 
Länsstyrelsen 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Kustbevakningen 
Sjöfartsverket 
Luftfartsverket 
Trafikverket 
Polismyndigheten 
 

Övriga 

Sveriges kommuner och regioner 
SOS Alarm AB 
Region Skåne 
Swedavia Airports          
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§ 142  

Remissyttrande om Översiktsplan för Malmö - 
samråd 

Dnr 2020-000117  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har tagit del samrådshandling till översyn av Översiktsplan för 
Malmö och lämnar följande yttrande.  

Yttrandet 

Det är av stor vikt att Svedala kommun och Malmö stad fortsätter att samverka 
främst med fokus på infrastrukturprojekt. Kommunerna står inför olika 
utmaningar och har behov av att i samförstånd finna goda lösningar som 
gynnar utvecklingen inom respektive kommun.  

Det finns stort behov av att gemensamt arbeta för förbättringar av väg 841, som 
förbinder Malmö med Bara, främst för att förbättra framkomlighet för 
kollektivtrafiken. Bara är kommunens näst största tätort med stark tillväxt och 
stor inflyttning. 

Det finns även behov av att bygga ut nytt gång- och cykelstråk mellan Oxie och 
Svedala för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet mellan Malmö och 
Svedala. 

Ett förbättrat kollektivtrafikutbud till och från Malmö Airport via Svedala och 
vidare till Malmö (Hyllie) är en viktig fråga för Svedala kommun. Kommunerna 
behöver gemensamt arbeta för att nå fram till en lösning snarast. 

Utvecklingen av Svedalas rekreations- och handelsutbud står i nära relation till 
utbudet i Malmö. Kommunerna behöver exempelvis utveckla ett bättre 
samarbete gällande den fortsatta utvecklingen av Torup som destination för det 
rörliga friluftslivet. Torup ägs av Malmö stad och området ligger inom Svedala 
kommun. 

Malmö är en nationell och regional tillväxtmotor, vilket gynnar Svedala kommun 
som närliggande kommun och möjliggör fortsatt god regional tillväxt. 

Svedala kommun och Malmö stad deltar båda i MalmöLundregionen som är en 
arena för dialog och samverkan gällande regionala frågor, detta bidrar till 
möjligheter för fortsatt positiv utveckling både i Svedala och i regionen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse/remissyttrande av stadsarkitekt Karin Gullberg, 2020-06-11 
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Missiv om remissen från Malmö stads 

Översiktsplan, underlag för samråd 

Miljökonsekvensbeskrivning    

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad    
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§ 143  

Yttrande över prövotidsredovisning utsläpp till 
dag- och spillvatten från ban- och 
flygplansavisning Malmö Airport 

Dnr 2017-000380  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

Kommunstyrelsen förstår att rådande omständigheter med Coronapandemin 
innebär förändringar i verksamheten. Med den anledningen i åtanke anser 
kommunstyrelsen att det är rimligt att prövotiden förlängs med 6 månader, det 
vill säga till 31 december 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Swedavia AB har ansökt hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om 
förlängd prövotid avseende den i deldomen 28 juni 2013 meddelade 
prövotidsutredningen angående utsläpp av förorenande ämnen från ban- och 
flygplansavisning. I fråga om utsläppen av kadmium till spillvattennätet 
förlängdes prövotiden i deldom 24 september 2018 till 1 juli 2020.  

Yrkande: Swedavia AB yrkar nu att prövotiden i denna del förlängs ytterligare till 
och med 1 juli 2021.  

Svedala kommun har begärt och fått om anstånd för sista svarsdatum till och 
med 24 juni 2020 hos Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen.  

Både bygg- och miljönämnd och teknisk nämnd I Svedala kommun har 
handlagt ärendet och kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas yttranden.  

Kommunstyrelsen tar fasta på att det inte är lämpligt att en prövotid drar ut 
mycket på tiden innan bolaget får ett villkor att förhålla sig till. I detta fall kan det 
leda till en prövotid på mer än 7,5 år.  

Kommunstyrelsen hänvisar också till teknisk nämnds och bygg- och 
miljönämndens yttranden och även till Svedala kommuns tidigare 
remissyttrande daterat 2018-01-31.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2020-05-28 § 67  

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-05-26 § 50 

Teknisk nämnds och Bygg- och miljönämndens gemensamma yttrande 
gällande prövotidsredovisning, daterat 2020-05-15 

Svedala kommuns tidigare remissyttrande med anledning av 
prövotidsredovisningen, daterad 2018-01-31 

Växjö TR M 1452-12 Aktbil 98 
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Växjö TR M 1452-12 Aktbil 96 

Beslut skickas till 
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen  
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§ 144  

Slutförande av Klågerups Backar, 
exploateringsområde för Tejarp 6:25 med flera  

Dnr 2016-000461  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge teknisk nämnd i uppdrag att slutföra exploateringen av området 
”Klågerups backar” avseende fastigheten Tejarp 6:25 med flera samt 

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att efter slutförd exploateringen 
kräva motparten - Mers Mark Klågerup 2 AB på de kostnader och utlägg 
kommunen har haft för arbetet. 

Sammanfattning av ärendet 
Exploatören av området ”Klågerups backar” (Tejarp 6:25) har förklarat att de 
inte avser att slutföra exploateringen. Kommunen har med hjälp av juridisk 
konsultation valt att gå vidare och för att inte tredje part ska drabbas avser 
kommunen därför att på exploatörens bekostnad slutföra de kvarvarande 
åtgärderna. Kommunen kommer efter att åtgärderna vidtagits kräva exploatören 
på dessa kostnader.  Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har 
berett ärendet 2020-06-04 och beslutar under förutsättning att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslag ovan. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Plan- och exploateringsutskottet 2020-06-04 § 32  

Tjänsteskrivelse av strategisk planeringschef, daterad 2020-05-28 

Skrivelse 2019-10-07 Exploatörs förklaring av pausade åtgärder 

Tjänsteskrivelse 2019-10-25 om exploatering "Klågerups backar" 

E-post 2020-01-23 Korrespondens om ansvar för mark och kostnader för 
sanering 

E-post 2020-01-24 Korrespondens om ansvar för kostnader för sanering 

E-post 2020-04-09 Information om att exploatör inte kommer att fullfölja 
uppdrag 

PM om kommunens rättsliga möjligheter vid tvist 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd,  

Mers Mark Klågerup 2 AB,  

Strategisk planeringschef samt ekonomi- och utvecklingschef      
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§ 145  

Revidering av policydokument - Kränkande 
särbehandling, diskriminering och repressalier - 
riktlinjer samt anmälningsrutiner 

Dnr 2020-000189  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta det reviderade policydokumentet Kränkande särbehandling, 
diskriminering och repressalier - riktlinjer samt anmälningsrutiner,  

att upphäva policydokumentet Kränkande särbehandling, diskriminering och 
repressalier - riktlinjer samt anmälningsrutiner (reviderat 2018-08-14), samt 

att upphäva policydokumentet Lika rättigheter - Lika möjligheter - Riktlinjer för 
det systematiska arbetet mot diskriminering (reviderat 2018-08-14). 

Sammanfattning av ärendet 
HR-enheten har gjort en översyn av policydokumenten för kränkande 
särbehandling, diskriminering och repressalier - riktlinjer samt 
anmälningsrutiner. Innehållet i det reviderade policydokumentet kränkande 
särbehandling, diskriminering och repressalier - riktlinjer samt 
anmälningsrutiner, är en sammanslagning av de två policydokumenten:   

  *  Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier - riktlinjer samt 
anmälningsrutiner (reviderat 2018-08-14) och 
  *  Lika rättigheter - Lika möjligheter - Riktlinjer för det systematiska arbetet mot 
diskriminering (reviderat 2018-08-14). 

Endast ändringar i språk och uppdatering av aktuell terminologi är gjorda.  

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta i enlighet med förslaget ovan. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-06-05 § 13 

Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier - riktlinjer samt 
anmälningsrutiner   

Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier - riktlinjer samt 
anmälningsrutiner med ändringar 

Kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier - riktlinjer samt 
anmälningsrutiner (reviderat 2018-08-14) 

Lika rättigheter - Lika möjligheter - Riktlinjer för det systematiska arbetet mot 
diskriminering (reviderat 2018-08-14)           
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§ 146  

Information om inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 

Dnr 2020-000176  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge stabschefen i uppdrag att i samråd med Överförmyndaren att följa upp 
det arbetet som utförs av överförmyndaren i Trelleborg, samt 

att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast november 2020.    

Sammanfattning av ärendet 
I varje kommun ska finnas en Överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. 
Överförmyndaren har till uppdrag att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares 
och gode mäns förvaltning och - efter ansökan eller anmälan - utreda behovet 
av nämnda insatser. Detta för att inte rättsförluster ska uppstå för dem som av 
olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina 
rättigheter. Överförmyndaren står i sin tur under tillsyn av länsstyrelsen. 
Svedala kommun har en Överförmyndare som utsetts av kommunfullmäktige. 
Sedan 1 juli 2014 fullgör överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun 
handläggningen av kommunens överförmyndarärenden.  

Länsstyrelsen Skåne genomför årliga inspektioner av verksamheten. Vid årets 
inspektion riktades allvarlig kritik mot Överförmyndaren då Överförmyndaren 
inte vidtagit några åtgärder med anledning av en anmärkning som riktats av 
länsstyrelsen vid 2019 års inspektion. Länsstyrelsen ålade även 
Överförmyndaren att inkomma med underrättelse om vilka åtgärder som 
vidtagit eller kommer att vidtas för att förbättra ärendebevakningen.  

Överförmyndaren har underrättat länsstyrelsen om vidtagna åtgärder varvid 
länsstyrelsen meddelat att den ser positivt på dessa.  

Stabschef Teresa Fridell är föredragande i ärendet.       

Handlingar i ärendet 
Protokoll över inspektion av Överförmyndaren i Svedala kommun av 
Länsstyrelsen Skåne, daterat 2020-05-08, med bilagor 

Underrättelse enligt åläggande i protokoll över inspektion av Överförmyndaren i 
Svedala kommun, av överförmyndarenheten i Trelleborgs kommun 

Meddelande från länsstyrelsen med anledning av underrättelse av vidtagna 
åtgärder, daterad 2020-06-10           
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§ 147  

Pensionsförvaltning för maj månad 2020 - rapport 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

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

Portföljrapport per 31 maj 2020. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning maj 2020, daterad 2020-06-09 
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§ 148  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2020-000184  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
a) SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Meddelande från styrelsen - 
Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och Regioner, inkom 2020-05-
29 

b) Utbildningsnämnden, protokollsutdrag Utdelning av stipendier ur Stiftelsen 
Browns fond 2020, inkom 2020-05-28 

c) Sydvästskånes grundvattenkommitte, rapport, Årsrapporten för 
verksamhetsåret 2019 med bilagor, inkom 2020-06-08 

d) Sydvatten AB, sammanträdesprotokoll 296, 2020-04-20, inkom 2020-06-01 

e) Sydvatten AB, rapport, Årsredovisning 2019, inkom 2020-05-28 

f) Sydvatten AB, styrdokument, korrigerat ägardirektiv daterat 2020-05-28, 
inkom 2020-06-03 

g) Medborgarlöfte 2020 Svedala kommun och polisen 
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§ 149  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000192  

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-
27        
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§ 150  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens beslut vid senaste sammanträde önskas en muntlig 
rapport om Rådet för trygghet och folkhälsas arbete samt information om 
Medborgarlöftet mellan Svedala kommun och polisen som nyligen 
undertecknades. Kommundirektör Johan Lundgren är föredragande. 

 

Linda Allansson Wester (M), ordföranden från kommunstyrelsens utskott 
redogör för ärenden av intresse för kommunstyrelsen från  

* Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-06-04 

* Kommunstyrelsens personalutskott 2020-06-05 

 

På förekommen anledning av flaggning i kommunhusets flaggstänger 
informerar kommundirektören om de riktlinjer som finns för flaggning.  
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§ 151  

Utseende av firmatecknare för Svedala kommun 

Dnr 2020-000090  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och vid 
hennes förfall kommunstyrelsens första vice ordförande Sara Ripa, alltid med 
kontrasignation av kommundirektör Johan Lundgren eller ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld eller stabschef Teresa Fridell att teckna 
kommunens firma, innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, 
köpekontrakt, köpebrev och övriga för kommunen rättsliga bindande handlingar,  

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, budgetekonom 
Bengt Persson, ekonom Peter Jörsgård, ekonom Catharina Magnusson, 
ekonom Robert Schoug, controller Maria Dérand, controller Andreas 
Johansson, ekonomiadministratör Angelica Timrell, ekonomiadministratör 
Caroline Hervén, ekonomiadministratör Andreas Köl att två i förening teckna 
kommunens plusgiro samt bankkonto, samt  

att firmateckningsbeviset gäller från och med 25 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar krävs ändringar av 
firmateckningsbeviset. 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Swedbank       


