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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommun, Naverlönnsalen, måndag 23 november 2020 kl 13:30-18:00 
ajourneras 15:00-15:10, 16:55-17:15 

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, 2020-11-26 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 222-239 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Peter Frost Jensen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-23 

Anslaget sätts upp 2020-11-26 Anslaget till och med 2020-12-18 

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)                                              deltar på distans 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande                   §§ 232-239, del 1 av sammanträdet samt hela del 2 av 
                                                                          sammanträdet 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD)                                            deltar på distans 
Peter Frost Jensen (SD)                                   deltar på distans 
Ambjörn Hardenstedt (S)                                  deltar på distans 
 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Hans Järvestam (M)              deltar på distans 
Lars Nordberg (M) för Sara Ripa (C)                deltar på distans, §§ 222-231 del 1 av sammanträdet 
Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS) deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) för Valentin Jovanovic (S)   deltar på distans 
Therese Wallin (MP) för Jesper Sennertoft (S) deltar på distans 

Ersättare och insynsplats 

Lars Nordberg (M)                                             deltar på distans, §§ 232-239 del 1 av sammanträdet 
Birgitta Delring (BP)                                           deltar på distans 
Steen Salling (SD)                                             deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD)                                   deltar på distans 
Magnus Lilja (SD)                                              deltar på distans 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats                       deltar på distans, §§ 229-239 del 1 av sammanträdet,  
                                                                           samt hela del 2 av sammanträdet 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör   
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Anton Almér, informationssamordnare  
Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare  deltar på distans, §§ 222-223 del 1 av sammanträdet 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef        deltar på distans, del 1 av sammanträdet 
Fredric Palm, strategisk planeringschef                      deltar på distans, §§ 227-230 del 1 av sammanträdet 
 

 

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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§ 222  

Förändring av dagordning 

Dnr 37160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande klargör att flera av kommunstyrelsens 
ledamöter, tjänstgörande ersättare, ersättare och insynsplats deltar i mötet på 
distans. Ordförande föreslår följande arbetsprinciper för dagens sammanträde; 
att sammanträdet delas upp i två delar. Under den första delen utförs upprop, 
justerare utses och samtliga ärenden föredras då politiken har möjlighet att föra 
diskussion om ärendet med bland annat föredraganden, det är också här som 
partierna ställer sina yrkanden. Därefter ajourneras mötet i en längre paus med 
det syftet att partierna och partikonstellationerna kan mer ingående diskutera 
ärendenas yrkanden med mera. 

Under den andra delen genomförs först ett upprop igen av närvaro och man är 
uppmärksam på att alla beslutanden har bild, ljud och mikrofon på, därefter går 
ordföranden igenom alla ärendena igen och presenterar lagda förslag till beslut 
och yrkanden och kommunstyrelsen fattar beslut i varje ärende.  

 

Under den första delen anpassades ärendeordningen efter föredraganden och 
behandlades i följande ordning: ärende 3 behandlades som ärende nr 18, 
ärende 18 som nr 5 samt ärende 6 som nr 9, i övrigt följdes ärendeordningen. 
Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendena i den ordningen som återges i 
protokollet.  
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§ 223  

Information om hur vi arbetar med 
näringslivsfrågor, Näringslivsstrategi 2019-2022 

Dnr 2019-000497  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

   

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategi 2019–2022 och handlingsplaner.  

Näringslivs- och turismutvecklare Thomas Carlsson informerar om hur vi 
arbetar med näringslivsfrågor i kommunen. Vi utvecklas tillsammans.  

Kommunstyrelsen informeras om stöd som kan erbjudas för att starta, etablera, 
driva och utveckla sitt företag i kommunen. 

Målet är att Svedalas kommun ska klassa som en av Skånes tio bästa 
näringslivskommuner senast 2022. Till målet finns fyra indikatorer som 
föredragshållaren går igenom.  

Näringslivs- och turismutvecklaren presenterar också de strategiska 
fokusområdena och diverse kommunikationskanaler som man arbetar med. 

Kommunledningsgruppen är styrgrupp för näringslivsarbetet. En särskild 
marknadsföringsinsats planeras nu i december och januari.  

Svedala kommun är också med i Svenskt näringslivs utvecklingsprojekt. En av 
två kommuner i Skåne.  

Handlingar i ärendet 
Näringslivsstrategi 2019-2022 för Svedala kommun 
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§ 224  

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, där kommunen nu har intensifierat arbetet med anledning av 
de skärpta lokala allmänna råden för att stävja smittspridning. 

Personal ska arbeta hemifrån i största möjliga utsträckning.  

Svedalas gymnasium NFU kommer att bedriva verksamheten/undervisningen 
var annan vecka på distans. 

Kommunen har bra lagerhållning av skyddsmaterial inom vård och omsorg. Alla 
ska bära munskydd vid kontaktnära arbete.  

Mötesplatserna för unga är stängda, men personalen arbetar istället med 
fältarbete.  
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§ 225  

Försäkringsinlösen Svedala år 2020 

Dnr 2020-000334  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 100 mnkr av 
ansvarsförbindelsen i en försäkringslösning, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att avyttra delar av kommunens 
pensionsmedelsförvaltning i syfte att lösa in delar av pensionsskulden.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Försäkringsinlösen – delar av kommunens pensionsskuld. 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen de närmaste kommande åren 
kommer kommunens kostnader att öka dels till följd av ökade demografiska 
behov, dels till följd av att pensionsutbetalningar för ansvarsförbindelsen 
kommer öka. Detta sker i ett läge då intäkterna från skatter och statsbidrag 
beräknas utvecklas sämre samtidigt som volatiliteten på börsen väntas öka. I 
ett sådant läge bör kommunen säkra upp delar av den vinst som genererats för 
att minska de framtida utgifterna, förbättra kommunens kassaflöde samt trygga 
de värden som upparbetats i kommunens medelsförvaltning.  

Genom försäkring istället för egen pensionsportfölj minskar nedsidesrisken i 
pensionsportföljen samt risken för eventuella slag i resultaträkningen från stora 
värdeförändringar. Vidare innebär det att betydande framtida risker i 
pensionsåtagandet överlåtes till försäkringsbolaget i stället för att bäras av 
kommunen. 

Ett komplement för att hantera nedsidesrisken i pensionsportföljen, är att lösa in 
en del av pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen gör en extra inbetalning 
för dessa pensioner genom så kallad partiell inlösen. Det innebär i praktiken att 
kommunen köper försäkringslösningar för det åtagande man har och överlåter 
pensionsansvaret på ett försäkringsbolag.  

Vid en ny försäkringsinlösen enligt förslaget, så kommer kommunen att erhålla 
en försäkringspremie på 100 mnkr år 2020. Kommunens resultat försämras 
med 100 mkr, men en inbetalning av denna typ anses som extraordinär och 
påverkar inte balanskravet. En sådan åtgärd går under begreppet synnerliga 
skäl och innebär att om kommunfullmäktige beslutar om att göra inlösen så 
behöver inte resultatet återställas de kommande tre åren. 

Kommunens skuld efter inbetalningen påverkar inte kommunens löpande 
likviditet för löpande transaktioner då inbetalningen möjliggörs genom avyttring 
av placeringar i pensionsportföljningen. Effekten på pensionsportföljen blir en 
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något lägre förväntad avkastning kommande år. Förslaget är att i första hand 
avyttra räntefonder för att finansiera kostnaden för inlösen.  Detta eftersom 
dessa placeringar med dagens ränteläge genererar svag eller ingen avkastning.  

Beslut om liknade försäkringsinlösen gjordes år 2014 på 150 mnkr, med mycket 
positivt resultat. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2020-11-17 § 28 och 
föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är fördragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om försärkringsinlösen, daterad 2020-11-13 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-11-17 § 28 

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag med instämmande av Per 
Mattsson (M), Ambjörn Hardenstedt (S), Mats Bentmar (ÄS) samt Tobias Ström 
(SD).  

Protokollsanteckning  
Lars Nordberg (M), lämnar följande not till protokollet att han bifaller liggande 
förslag.  
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§ 226  

Finansiell policy med föreskrifter för 
medelsförvaltning och placeringsreglemente för 
medel avsatta för pensionsförpliktelser 

Dnr 2020-000356  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta riktlinjer för medelsförvaltning i Svedala kommun Finansiell policy med 
föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta 
för pensionsförpliktelser, samt 

att upphäva tidigare version av föreskrifter för medelsförvaltning i Svedala 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-01-13, § 9.  

   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen. Riksdagen har uttalat att fullmäktigeföreskrifter bland 
annat bör avse placering och upplåning av medel och även sådana 
organisatoriska regleringar som kan vara påkallade. 

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen budgetutskott 
upprättat ett förlag till reviderad finanspolicy samt tjänsteskrivelse med 
bakgrund, omfattning, syfte och målsättning: Finansiell policy med föreskrifter 
för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för 
pensionsförpliktelser. Jämfört med tidigare policy har den nya finanspolicyn 
kompletterats med förtydliganden och föreskrifter kring upplåning, 
finansieringar, utlåning, borgen och likviditetsförvaltning.      

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2020-11-17 § 27 och 
föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-13 

Nu gällande riktlinjer, Finansiell policy medelsförvaltning Ffs 4:12 

Ny Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och 
placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-11-17 § 27 
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§ 227  

Remissyttrande Lunds program för ekologisk 
hållbar utveckling, LundaEko 2021-2030 

Dnr 2020-000289  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att yttra sig. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i Lunds kommun har skickat  Lunds 
program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko 2021–2030, på remiss för 
kännedom och synpunkter.  

LundaEko är ett kommunövergripande styrdokument som svarar på frågan vad 
som ska uppnås, anger en gemensam riktning för arbetet och lägger fast de 
långsiktiga prioriteringarna. LundaEko syftar till att skapa ett resurseffektivt 
samhälle där ekosystemen och dess funktioner långsiktigt bibehålls och 
planetens gränser inte överskrids. LundaEko omfattar både den kommunala 
organisationen (kommunkoncernen) och Lund som geografiskt område och 
bygger på Agenda 2030 och Sveriges miljökvalitetsmål. LundaEko gäller för 
åren 2021–2030 och ersätter LundaEko II. Indikatorerna i bilaga 1 ligger till 
grund för uppföljning, utvärdering och aktualisering. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Lunds kommun 

Remissversion med bilaga 

Missiv  

Beslut skickas till 
Miljö- och hälsoutskottet i Lunds kommun 

e-post: kommunkontoret@lund.se   dnr Ks 2019-0202 

 

mailto:kommunkontoret@lund.se


 

 

12(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-11-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 228  

Remissyttrande om förslag till nytt Sege å-projekt 
2022-2033 samt begäran om yttrande över rapport 

Dnr 2020-000290  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att skicka Strategisk planeringsenhets yttrande nedan samt bilaga 1 Svar på 
remissfrågorna, daterad 2020-11-09, som kommunstyrelsens yttrande till 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, där kommunstyrelsen bland annat 
föreslår följande förändringar:  

  a) i stället för 12 års avtal föreslås att det nya samverkansavtalet tecknas  
för 6 år, 

  b) kopplingen till Vattendirektivet och miljömålen kan bli tydligare, 

  c) ambitionsnivån på projektupplägget inriktas mer mot de fysiska åtgärderna 
och informations- och utbildningsinsatser bör komma i andra hand, 

  d) att årssumman bör utgå från en totalsumma för 2022 på 2 286 000kr och att 
summan föreslås index-uppräknas enligt kommunens principer för 
indexuppräkning, 

  e) att Sege å-projekts budgetprocess anpassas att följa 
medlemskommunernas budgethantering för nästkommande år, 

  f) ökad samverkan med kommunerna vad gäller dagvatten, och även kring 
biologisk mångfald och rekreation, 

  g) att projektet utöver planerade åtgärder ska arbeta med vattenplanering med 
en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv, i enlighet med 
Kommunerna åtgärd 1 i Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 
2022-2027.    

   

Sammanfattning av ärendet 
Strategisk planeringsenhet ser positivt på ett fortsatt samarbetsavtal som 
formas efter de synpunkter som lämnas i detta remissyttrande. Ett fortsatt 
samarbete är ett effektivt sätt för kommunen att bidra till Vattendirektivets 
uppfyllande samt de vattenknutna nationella miljömålen. Fullständiga svar på 
remissens frågor redogörs i detta yttrande samt i dokumentet Svar på 
remissfrågorna (bilaga 1)  

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd ställer i remissen ett antal frågor 
kring det föreslagna samarbetsavtalet och bifogade rapporter. Strategisk 
planeringsenhet tycker att projektet har varit bra och menar att arbetet med att 
förbättra statusen i Segeån är viktigt och bör fortsätta. Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd har många års erfarenhet av åtgärdsarbete 
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för en bättre vattenkvalitet, och har också lyckats bidra till en förbättrad 
vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald inom avrinningsområdet. Strategisk 
planeringsenhet ser att det är gynnsamt för projektet med kontinuitet och 
tidigare erfarenhet, varför det kommunala samarbetet bör fortsätta i 
Vattenrådets regi.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld beskriver modellen för 
kommunens principer för indexuppräkning. Det är en sammanvägning av bland 
annat konsumentprisindex och löneuppräkningar.  

Strategisk planeringschef Fredric Palm är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Naturvårdsansvarig, daterad 2020-11-10    

Svar på remissfrågorna (bilaga 1), daterad 2020-11-09 

Rapport om Segeåprojektet – Vad har gjorts och vad behöver göras? 

Missiv till rapport om Segeåprojektet 

Budget Segeåprojektet 2022 

Förstudie till förnyat samarbetsavtal för Segeåprojektet 

Segeåprojektet 2000-2019 Kommun nytta och konsekvensbeskrivning   

Yrkanden 
Mats Bentmar (ÄS) yrkar att beloppet i punkt d) i förslaget till beslut ska ändras 
till 3 000 000 kronor, med instämmande av Therese Wallin (MP) och Ambjörn 
Hardenstedt (S) 

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag, med tillägget om 
förtydligande om att summan föreslås index-uppräknas enligt kommunens 
principer för indexuppräkning i punkt d)., med instämmande från Ronny 
Johnsson (SD).  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande 
förslag, med en ett förtydligande av principer för indexuppräkning, dels Mats 
Bentmars (ÄS) med fleras yrkande av en högre summa. Ordförande ställer 
förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
liggande förslag.  

Beslut skickas till 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 

e-post: christel.stromsholm@svedala.se  

 

mailto:christel.stromsholm@svedala.se
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§ 229  

Planförfrågan gällande detaljplan för Svedala 
122:85 

Dnr 2020-000337  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 
Svedala 122:85 ”Del av Norra industriområdet” i Svedala, Svedala kommun, 
samt  

att upprätta planavtal med exploatör. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren har inkommit med förfrågan om detaljplan för fastighet 
Svedala 122:85, del av Norra Industriområdet i Svedala. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten för detaljhandel och 
idrottsanläggning inom planområdet. 

Fastighetsägaren önskar även att framtagen detaljplan prövar kontor och 
verksamhet. 

Planförfarande föreslås utföras med planprocess – standardförfarande då 
planförslaget anses vara förenligt med översiktsplan 2018 och Länsstyrelsens 
granskningsutlåtande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt stor betydelse samt inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen förväntas ta cirka 12 månader efter undertecknat planavtal, med 
ett samrådsskede, granskningsskede och ett antagandeskede av 
kommunfullmäktige.    

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

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-11-05 
§ 55 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2020-10-28 

Planförfrågan av fastighetsägaren, 2020-10-20 

Plan PM, Detaljplan för fastighet Svedala 122:85, del av Norra Industriområdet i 
Svedala, Svedala kommun 2020-10-28 
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är liggande 
förslag. 

Beslut skickas till 
Fastighetsägare 

Strategisk planeringsenhet 
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§ 230  

Ansökan om att upprätta detaljplan för Svedala 
306:61, Svedala kommun (Åkroken) 

Dnr 2020-000324  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 
Svedala 306:31, ”Åkroken” i Svedala, Svedala kommun, samt  

att upprätta planavtal med exploatör.  

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägare LTRE Förvaltning har inkommit med förfrågan om detaljplan 
för fastighet Svedala 306:31 (Åkroken) i Svedala, Svedala kommun. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder som 
flerbostadshus inom planområdet. Syftet är även att upphäva Sege ås 
strandskydd som återinträder när ny detaljplan ersätter gällande strandskydd. 

Planförfarande föreslås utföras med utökat förfarande, eftersom strandskyddet 
för Sege å behöver upphävas. Planprocessen förväntas ta cirka 18 månader, 
med ett samrådsskede, granskningsskede och ett antagande av 
kommunfullmäktige.    

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

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-11-05 
§ 54 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2020-11-05 

Planförfrågan av LTRE Förvaltning AB 2020-10-12 

Bilaga planförfrågan, Åkroken 2019-12-19 

Plan PM, Åkroken, 2020-10-23 rev 2020-11-05     

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar avslag på ärendet. 

Erik Stoy (M) yrkar bifall till liggande förslag, med instämmande från Therese 
Wallin (MP), Ambjörn Hardenstedt (S), Mats Bentmar (ÄS).  
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande 
förslag, dels avslagsyrkande på detsamma. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

Votering begärs och genomförs. 

Omröstningsproposition: Den som vill bifalla liggande förslag röstar Ja, den det 
ej vill röstar Nej, vinner nej faller förslaget.  

Ja-röster: Per Mattsson (M), Erik Stoy (M), Sara Ripa (C) Mats Bentmar (ÄS), 
Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), Therese Wallin (MP), Linda 
Allansson Wester (M). 

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

Omröstningsresultat: 8 Ja mot 3 Nej.  

Beslut skickas till 
Fastighetsägare 

Strategisk planeringsenhet  
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§ 231  

Riktlinjer Stöd till föreningar i Svedala kommun 

Dnr 2020-000348  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ny författning Stöd till föreningar i Svedala kommun,  

att författningarna Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala 
kommun och Riktlinjer och regler för kommunens stöd till kulturföreningar 
upphör att gälla, samt 

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

    

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att ny 
författning som handlar om Stöd till föreningar i Svedala kommun. Om denna 
antas ska följande två handlingar upphöra att gälla i författningssamlingen dels 
Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun, dels 
Riktlinjer och regler för kommunens stöd till kulturföreningar.  

Kultur- och fritidsnämnden har sett över fastställda författningssamlingar 
gällande föreningsstöd och ser ett behov av att förenkla och förtydliga gällande 
styrdokument. Genom att skapa ett författningssamlingsdokument som rör 
föreningsstöd både till de föreningar som bedriver idrottsverksamhet samt de 
som bedriver kulturföreningsverksamhet ser kultur- och fritidsnämnden att det 
förenklar för föreningsverksamheterna att orientera sig i gällande styrdokument.  

För Svedala kommun är det lokala föreningslivet viktigt. Att stödja föreningarnas 
verksamhet är en betydande del av den levande demokratin och samhällets 
utveckling. En aktiv fritid påverkar folkhälsan positivt och bidrar till ett levande 
lokalsamhälle. I föreningslivet kan människor i olika åldrar odla och fördjupa 
sina intressen både inom idrott och kultur. Verksamhet för barn och unga är 
alltid prioriterad.  

Svedala kommun kan stödja det lokala föreningslivet genom att subventionera 
lokaler och anläggningar, ge stöd till fortbildning, information och ge olika 
former av direkt ekonomiskt stöd.    

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21 § 61 

Förslag till Stöd till föreningar i Svedala kommun 

Nu gällande  Riktlinjer och regler för stöd till kulturföreningar (Ffs3-12)  

Nu gällande  Regler för stöd till föreningsverksamhet för barn och unga (ffs3-09)               
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§ 232  

Upphörande av elitbidrag/marknadsföringsbidrag 
för idrottsprestationer 

Dnr 2020-000347  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska upphöra att gälla 
från 2021-01-01.    

 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att 
Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska upphöra att gälla 
från 2021-01-01. 

Kommunfullmäktige inrättade 2001-05-09 ett elitbidrag/marknadsföringsbidrag 
för enskilda/förening som deltar på elitnivå inom idrotten.  

Föreningars och enskildas elitverksamhet innefattas inte av kultur- och 
fritidsnämndens mål att prioritera verksamhet för barn och unga.    

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21 § 59 

Bild på protokoll kommunfullmäktige 2001-05-09 § Svar på motion om 
elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer    

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag till liggande förslag, med instämmande 
från Therese Wallin (MP), Mats Bentmar (ÄS), Torbjörn Sköld (S). 

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggandeförslag 
om att Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska upphöra, 
dels Ambjörn Hardenstedt (S) med fleras avslagsyrkande på liggande förslag. 
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Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag.  

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande ställer följande omröstningsproposition: den som vill att liggande 
förslag bifalls rösta Ja, den det ej vill röstar Nej, Vinner nej faller förslaget.  

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

Nej-röster: Mats Bentmar (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), 
Therese Wallin (MP). 

Omröstningsresultat:  7 Ja mot 4 Nej. 
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§ 233  

Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i 
Trelleborgs kommun och socialnämnden i 
Svedala kommun  

Dnr 2020-000350  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att i princip, med bakgrund av presenterad utredning, låta 
arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utföra arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun,  

att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborg kommun ta fram ett förslag på avtal gällande att 
arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utför arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun, samt  

att förslag på avtal ska godkännas av kommunstyrelsen i Svedala kommun om 
att arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utför arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att besluta att mot 
bakgrund av föreliggande utredning låta arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs 
kommun utföra arbetsuppgifterna gällande ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från socialnämnden i Svedala kommun. 
Socialnämnden vill även få i uppdrag att tillsammans med 
arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg kommun ta fram och ingå ett avtal 
gällande att arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utför 
arbetsuppgifterna gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på 
uppdrag från socialnämnden i Svedala kommun.  

I juni 2020 fattade socialnämnden i Svedala och arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun beslut om en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan 
mellan kommunerna. Avsiktsförklaringen innebär att man gemensamt ska 
undersöka möjligheterna till närmare samverkan inom verksamhetsområdet 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.  

Ärendet presenterades på kommunstyrelsen sammanträde 2020-11-09 där 
Vård och omsorgs controller och Socialchefen även svarade på frågor från 
kommunstyrelsen om konsekvenser. Enkelt förklarat innebär förslaget att det 
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arbete Arbete och Integration utför idag föreslås överföras till Trelleborgs 
kommun. Endast boendekoordinatorstjänsten blir kvar i Svedala kommun.       

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09 § 210 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-10-22 § 78 

Utredning samverkan mellan Trelleborgs- och Svedala kommun gällande 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser     

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på följande tillägg till förslag till beslut: 
Socialdemokraterna i Svedala vill att berörd personal i vår egen verksamhet ska 
få förtur till tjänsterna i verksamheterna i Trelleborg, med instämmande från 
Therese Wallin (MP), Torbjörn Sköld (S) och Mats Bentmar (ÄS).  

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett förslag till beslut och ett 
tilläggsyrkande. Ordförande ställer bifall mot avslag till de 3 besluts att-satserna 
och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Ordförande ställer bifall 
mot avslag till Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  
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§ 234  

Justering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
och nämndernas reglementen för deltagande på 
distans 

Dnr 2020-000362  

Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta  

att kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen justeras 
med ny paragraf om deltagande på distans, samt  

att ändringar gäller från och med 2020-12-10.   

       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2020-10-28 § 90 ett beslut om att tillåta deltagande 
på distans i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten. I 
beslutet gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer 
för ändamålet. Kommunstyrelsen antog Riktlinjerna 2020-11-09.  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om deltagande på distans 
behöver fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen att 
uppdateras med detta beslut.  

Ordalydelsen som införs i fullmäktiges arbetsordning föreslås lyda:  

§ 10a Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med förtroendevalda 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bild-överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Riktlinjerna för deltagande på distans vid 
sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och 
utskotten, som kommunstyrelsens antagit ska följas. Förtroendevald som 
önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges sekreterare. Anmälan ska ske via mejl. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 

Fullmäktige tillåter att andra nämnder och utskott genomför sammanträden med 
deltagare på distans under förutsättning att de Riktlinjer för deltagande på 
distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna 
och utskotten, som kommunstyrelsens antagit efterföljs. 

Ordalydelsen som införs i nämndernas reglementen föreslås lyda:  

…nämnden (och …nämndens utskott) får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med förtroendevalda närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
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på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokal ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten antagna av kommunstyrelsen ska 
följas. Socialnämnden sammanträder på dag och tid som socialnämnden 
bestämmer.     

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens reglemente   

Teknisk nämnds reglemente   

Bygg- och miljönämndens reglemente  

Utbildningsnämndens reglemente  

Kultur- och fritidsnämndens reglemente  

Socialnämndens reglemente  

Valnämndens reglemente    
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§ 235  

Pensionsförvaltning för oktober månad 2020 - 
rapport 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger rapport för pensionsförvaltningen för oktober 
månad 2020.  

Portföljrapport per siste oktober 2020. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning oktober månad 2020 
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§ 236  

Anmälan om delegationsbeslut  

Dnr 2020-000340  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har delegerat viss beslutanderätt till kommunstyrelsens 
ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning, 
beslutad 2020-03-16 § 40, som gäller från 2020-04-01.  

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

Handlingar i ärendet 
Sammanställning av delegationsbeslut, daterad 2020-11-17     
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§ 237  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2020-000359  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Boverket, Information om kommande enkäter; Bostadsmarknadsenkäten och 
Plan-, bygg- och tillsyns-enkäten, inkom 2020-11-02, dnr 2020-358 

 

b) Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor, 
inkom 2020-11-02 

 

c) Sydvatten, Protokoll 2020-10-19 § 1-13, inkom 2020-11-10 

 

d) Brottsofferjouren Sverige, Informationsblad om brottsofferstöd till personer 
som blivit utsatta för demokratibrott, inkom 2020-11-05 

 

e) Bostads AB Svedalahem, sammanträdesprotokoll 2020-11-10 § 48-55, 
inkom 2020-11-16, dnr 2020-95 

 

f) Svedala Exploaterings AB (SVEDAB), sammanträdesprotokoll 2020-11-10 § 
46-53, inkom 2020-11-16, dnr 2020-66 
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§ 238  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse för 
kommunstyrelsen från kommunstyrelsens budgetutskott 2020-11-17. 
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§ 239  

Uppföljningsrapport 3 (UR3) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och 
styrelser 

Dnr 2020-000364  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Uppföljningsrapport 3 - 2020, ekonomisk uppföljning. 

Kommunstyren beslutar 

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

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

att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport 3/2020.    

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå  
till 11,3 mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en minskning med 
14,3 mnkr och beror i sin helhet på att årets resultat i större utsträckning än 
2019 beräknas påverkas negativt av jämförelsestörande poster. Exklusive 
dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 29,5 mnkr. 

Kommunens totala budgetavvikelse, inklusive jämförelsestörande poster, 
beräknas uppgå till 11,3 mnkr. Under året har flera jämförelsestörande poster 
påverkat resultatet negativt i förhållande till budget. Vid en exkludering av de 
jämförelsestörande posterna beräknas kommunens totala budgetavvikelse 
uppgå till +35,4 mnkr. Detta beror på att intäkter för skatter och statsbidrag 
samt de finansiella posterna beräknas bli 41,8 mnkr högre än budgeterat 
samtidigt som verksamhetens nettokostnader endast överstiger budget  
med 6,4 mnkr. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2020-11-17 § 26 och 
föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef, daterad 2020-11-20 

Uppföljningsrapport 3 – 2020, daterad 2020-11-20    

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-11-17      

Beslut skicksas till 
Socialnämnd och ekonomi- och utvecklingschef                


