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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid 
 
 

Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 26 augusti 2019 kl 13:30-16:05  

 ajourneras 14:00-14:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ambjörn Hardenstedt 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-08-28 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 165-185 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Ambjörn Hardenstedt  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-08-26 

Anslaget sätts upp 2019-08-29 Anslaget till och med 2019-09-23 

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 
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 

Valentin Jovanovic (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Daniel Forsberg (MP) 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, gäst) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, kanslichef 
Lars Tingsmark, tf ekonomichef 
Alf Rasmussen, projektchef          § 183 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef        §§ 183- 
Fredric Palm, chef strategisk planeringsenhet §§ 184-185 
Karin Gullberg, stadsarkitekt         §§ 184-185 
Annette Bengtsson, trafikingenjör §§ 184-185  
 
Carl Ramel, gäst – förslagsställare i Idé Svedala, § 184 

 

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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§ 165  

Förändring av dagordning 

Dnr 37160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att två extra ärenden läggs till på dagordningen. Det ena 
ärendet är ett valärende gällande Sverigedemokraternas ersättare för ombud i 
kommunens tre bolag. Det andra ärendet gäller kommunstyrelsen som egen 
nämnd ska lämna synpunkter till kommunstyrelsens budgetutskott angående 
Arbetet med budget 2020 med plan 2021-2022.   

Vidare föreslår ordförande att ärendena behandlas i den följd som passar till 
inbjudna tjänstemän och gäst, vilket leder till att ärende 7-8 behandlas som 
ärende 20-21. Ärende 10 som 19, ärende 11 som 9. ärende 12 som nr 8, 
ärende 13-17 som 10-14, ärende 19 som 17, i förhållande till kallelsens 
ärendenumrering. De två extra ärendena gick in som ärende 15 och 16.  
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§ 166  

Justering av kommunbidrag för år 2019, Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000121  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna justering av kommunbidrag för år 2019 i enlighet med ekonomi-
enhetens förslag och i enlighet med tabell tillhörande denna tjänsteskrivelse där 
det totala kommunbidraget justeras från 1 190 411 tkr till 1 196 761 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har framlagt förslag till justering av kommunbidrag för år 2019 
i enlighet med tabell tillhörande tjänsteskrivelsen. Ekonomienheten redogör för 
följande beslut och förändringar i verksamheten och förslag till justering av 
kommunbidrag.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av budgetekonom Bengt Persson, daterad 2019-08-12 

Justering av kommunbidrag per 2019-08-31 

Beslut skickas till 
Ekonomichef  
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§ 167  

Samordningsförbundet Nils anslag för år 2020 

Dnr 2019-000376  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna det utökade anslaget med 8 400 kr för år 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fått en skrivelse från Samordningsförbundet Nils, som fått ett 
förslag till preliminär tilldelning av medel från staten (Försäkringskassan) för 
2020.  

Förslaget innebär en mindre utökning med 29 000 kr för år 2020. Statens 
tilldelning utgör hälften av samordningsförbundets totala tilldelning, regionen 
står för 25% och kommunerna gemensamt för 25%. Samordningsförbundet ska 
lämna svar om förslaget senast den 30 augusti till Försäkringskassan. 
Samordningsförbundet behöver därför svar från respektive kommun om det 
finns möjlighet att möta den preliminära tilldelningen.  

2019 har Svedala anslagit 414 000 kr, enligt förslaget skulle utökningen 
innebära ytterligare 8 400 kr dvs. totalt 422 400 kr. 

Fördelningen mellan kommunerna förutsätts vara oförändrad, det vill säga 
Svedala 58% och Skurup 42% baserat på folkmängden. 

Observera att i förslaget ovan har inte hänsyn tagits till den minskningsregel 
som staten tillämpar och som innebär att om ett samordningsförbund har ett för 
stort eget kapital (mer än 20% i eget kapital relaterat till anslaget) kan 
tilldelningen minska med max 10% från ett år till ett annat. Så har skett för 
samordningsförbundet de senaste två åren. Svar på om det även kommer att 
ske för 2020 får vi tidigast i september. Därför kommer den föreslagna ökningen 
kanske inte att bli av men Samordningsförbundet ska ändå lämna svar om 
förslaget.   

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från samordnare i Samordningsförbundet Nils angående anslag, 
inkom 2019-06-25 

Tjänsteskrivelse av Bengt Persson, daterad 2019-06-26    

Beslut skickas till 
Samordningsförbundet Nils genom Annika Rasmusson, Arbetsförmedlingen  
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§ 168  

Firmateckningsbevis för Svedala kommun 

Dnr 2019-000019  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och vid 
förfall för henne kommunstyrelsens första vice ordförande Sara Ripa, alltid med 
kontrasignation av kommundirektör Johan Lundgren eller tillförordnad 
ekonomichef Lars Tingsmark eller stabschef Teresa Fridell att teckna 
kommunens firma, innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, 
köpekontrakt, köpebrev och övriga för kommunen rättsliga bindande handlingar,  

att bemyndiga tillförordnad ekonomichef Lars Tingsmark, budgetekonom Bengt 
Persson, ekonom Peter Jörsgård, controller Andreas Johansson, ekonom 
Robert Schoug, ekonom Catharina Magnusson, controller Maria Dérand, 
ekonomiadministratörerna Margareta Ekdahl samt Angelica Timrell att två i 
förening teckna kommunens plusgiro samt bankkonto, samt  

att firmateckningsbeviset gäller från och med 1 september 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar krävs ändringar av 
firmateckningsbeviset.   
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§ 169  

Indikatorer för kommunstyrelsens mål för 2019-
2022 

Dnr 2019-000319  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna följande förslag på indikatorer för nämndmålen för 
kommunstyrelsen 2019-2022 enligt förslag i skrivelse daterad 2019-08-19.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade på möte 17 juni 2019 nämndmålen för 
kommunstyrelsen under perioden 2019-2022 är:  

* Utveckla ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala 
aspekter  

* Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt 
uppleva möjlighet till inflytande  

* Stödfunktionerna ska möjliggöra för kärnverksamheterna att nå uppsatta mål 

* Vi utvärderar kontinuerligt och förbättrar vår verksamhet i syfte att öka 
måluppfyllelsen  

* Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31.  

 

Förvaltningen fick då i uppdrag att till dagens möte i kommunstyrelsen ta fram 
förslag på indikatorer för nämndmålen.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse md förslag på indikatorer och mål för kommunstyrelsen, daterad 
2019-08-19  

Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-17 § 147  

Beslut skickas till 
Ekonomichef 
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§ 170  

Antagande av arbetsmiljömål 2019-2022, Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000047  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta nya arbetsmiljömål för perioden 2019–2022 för Svedala kommun. 
Arbetsmiljömålen revideras vid behov i samband med den årliga 
rapporteringen.   

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till nya kommunövergripande arbetsmiljömål för perioden 2019 - 2022 
är framtagna i Central samverkansgrupp. Arbetsmiljömålen är omarbetade från 
föregående period (2017 – 2018) men fokus ligger fortsatt på att öka hälsan och 
förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Kommunstyrelsen har avsatt medel till ett 2-årigt förändringsprojekt med syfte 
att sänka sjukfrånvaron. Stödet till kärnverksamheterna ska förstärkas och 
fokus förflyttas från rehabiliterande åtgärder till förebyggande och främjande 
insatser. 

Antagna arbetsmiljömål och därtill kopplade aktiviteter ska införas i 
samverkanssystemet. Arbetsmiljömålen följs upp årligen i samband med årlig 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Måluppfyllelse och resultat ska 
även följas upp av respektive nämnd samt rapporteras till kommunstyrelsens 
personalutskott årligen.  

Måluppfyllelsen för kommunen som helhet ska behandlas i Central 
samverkansgrupp som utifrån resultatet kan föreslå kommunövergripande 
insatser. 

Respektive verksamhetssamverkan ska följa upp resultatet på verksamhetsnivå 
och kan utifrån resultatet föreslå verksamhetsövergripande insatser. 

Kommunstyrelsens personalutskott har 2019-06-12 § 21 berett ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Nina Thorén, HR-specialist, daterad 2019-07-02 

Arbetsmiljömål 2019-2022 

Protokollsutdrag Ks pu 2019-06-12 § 21 
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§ 171  

Begäran om investeringsmedel och begäran om 
ombudgetering av investeringsmedel 

Dnr 2019-000337  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att finansiera investeringsprojekt för inköp av mätutrustning med ett anslag av 
investeringsmedel på 0,5 mnkr, samt 

att föreslå kommunfullmäktige ombudgetera 1,3 mnkr från projektet för Bara 
Centrum till projektet anläggande av parkering efter den rivna Gröna Ladan.   

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett äskande om att beviljas 
investeringsmedel för inköp av ny mätutrustning. Äskandet ligger på 0,5 mnkr. 
Då investeringsbudgeten för kommunen som helhet i prognosen per 30 april 
2019 visar på ett överskott på 14,1 mnkr finns det möjlighet att finansiera denna 
investering inom befintlig låneram och utan att öka de finansiella kostnaderna 
ytterligare än vad som är beräknat sedan tidigare. Ekonomienheten tillstyrker 
detta investeringsäskande.    

Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om ombudgetering inom 
2019 års investeringsbudget för nämndens skattefinansierade verksamhet. Då 
det rör sig om en ombudgetering inom befintlig budget har denna 
ombudgetering i sig ingen påverkan på kommunens skuldsättning och 
finansiella kostnader. Ekonomienheten tillstyrker därmed denna begäran om 
ombudgetering av investeringsmedel.   

Handlingar i ärendet 
Bygg- och miljönämnden, Protokollsutdrag 2019-05-23 § 56, Ekonomisk 
uppföljning januari-april 2019 

Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2019-05-21 § 66 Ekonomisk uppföljning per 
30 april för teknisk nämnd 
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§ 172  

Uppsägning av avsiktsförklaring om uppförande 
av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun 

Dnr 2016-000398  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att notera att Kriminalvården sagt upp avsiktsförklaringen, undertecknad 1 
februari 2017, mellan Svedala kommun och Kriminalvården och att den därmed 
inte längre gäller, samt 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016, § 279, att ingå 
avsiktsförklaring med Kriminalvården rörande etablering av ny 
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun. Avsiktsförklaringen 
undertecknades den 1 februari. Kriminalvården har i skrivelse till Svedala 
kommun den 2 juli 2019 anfört att verket anser att avsiktsförklaringen inte 
längre ska gälla då verket behöver undersöka möjligheterna till alternativa 
placeringar i södra Sverige.  

Med anledning av inkommen skrivelse från Kriminalvården föreslår 
kanslienheten kommunstyrelsen besluta att notera informationen och lägga den 
till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
Uppsägning av avsiktsförklaring om kriminalvårdsanstalt, inkom 2019-07-02 

Avsiktsförklaring mellan Svedala kommun och Kriminalvården 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-12-19, § 279 
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§ 173  

Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 

Dnr 2019-000050  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera utbildningsnämndens förslag på ändringar av tidigare uppgifter från 
utbildningsnämnden i mars 2019, vilka beskrivs i dokumentet Skrivelse om 
Utbildningsnämndens förändrade beslut,  

att Lokalförsörjningsplanen 2020-2029 uppdateras i enlighet med 
Utbildningsnämndens beslut 2019-08-19. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta uppdaterat förslag till Lokalförsörjningsplan för 2020-2029, samt 

att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 
lokalförsörjningsplanen kommer att prövas i enskilda ärenden.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2019 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för revidering av Lokalförsörjningsplanen, med hänvisning till 
teknisk nämnds beslut 23 april 2019 § 48 att remittera lokalförsörjningsplanen 
till utbildningsnämnden med anledning av ny befolkningsprognos. Teknisk 
nämnd ber utbildningsnämnden att sända sitt yttrande direkt till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. Kommunstyrelsen bereder ärendet ånyo 
till kommunfullmäktige för antagande.  

På grund av ett misstag kom inte teknisk nämnds beslut utbildningsnämnden 
tillhanda i tid. Utbildningsnämnden avser att vid möte 19 augusti fatta nytt beslut 
om utbildningsnämndens lokalbehov för perioden 2020-2029.  

Det förändringar som utbildningsnämnden fattade beslut om 2019-08-19 
handlar om justering av behov och antal platser samt ändringar på grund av 
ändrade beslut (nybyggnad Hattstugans förskola, Mumindalen - ingen 
tillbyggnad), Spångholmsskolans kök och matsal – ingen om- och tillbyggnad. 
Ändring av tidpunkter för färdigställande - i huvudsak framflyttade.  

Handlingar i ärendet 
Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2029, daterad 2019-08-20 

Bilaga 1 till Strategisk lokalförsörjningsplan 2020-2029, daterad 2019-08-20 

Skrivelse om Utbildningsnämndens förändrade beslut  

Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden om justerad lokalförsörjningsplan, daterad 
2019-08-14 
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Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2019-08-19 § 89 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-12 § 65 

Protokollsutdrag Utbildningsnämnd 2019-06-03 § 75 

Protokollsutdrag Kommunstyrelse 2019-05-27 § 122 

Protokollsutdrag Teknisk nämnd 2019-04-23 § 48  

Protokollsutdrag Socialnämnd 2019-03-14 § 34 

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnd 2019-03-06 § 17 

Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnd 2019-03-21 § 28 

Yttrande av ekonomichef Luisa Hansson, daterat 2019-03-07  

Yttrande från SVEDAB, daterat 2019-03-26 

 

Befolkningsprognosen finns på www.svedala.se/befolkningsstatistik   
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§ 174  

Svar på motion om uppsägning av 
samverkansavtal 

Dnr 2019-000351  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen då Kriminalvården meddelat att etableringsprojektet i 
Svedala kommun avslutas och då såväl avsiktsförklaringen som 
samverkansavtalet avseende framtagande av lokaliseringsstudie inte längre 
gäller.  

Sammanfattning av ärendet 
Peter Henriksson (ÄS), Mats Bentmar (ÄS) och Ronny Johnsson (SD) yrkar i en 
motion att kommunen ska informera Kriminalvården om att medborgarna i 
Svedala kommun har sagt nej till en fängelseetablering i kommunen och att 
kommunens samverkansavtal med Kriminalvården därmed ska sägas upp. 

Mellan Svedala kommun och Kriminalvården finns dels en avsiktsförklaring 
undertecknad den 1 februari 2017, dels ett samverkansavtal avseende 
lokaliseringsstudie för etablering av kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun 
undertecknad i maj och juni 2017. Den lokaliseringsstudie som 
samverkansavtalet avsåg är slutförd och Kriminalvårdens och kommunens 
skyldigheter enligt avtalet är slutreglerade. Inga ytterligare samverkansavtal har 
ingåtts efter detta. 

Den 2 juli 2019 meddelade Kriminalvården i skrivelse till Svedala kommun att 
Kriminalvården anser att avsiktsförklaringen inte längre ska gälla samt att 
etableringsprojektet i Svedala kommun avslutas. Kommunstyrelsen föreslås vid 
sitt sammanträde den 26 augusti 2019 formellt besluta att avsiktsförklaringen 
mellan kommunen och Kriminalvården ska upphöra att gälla. Eftersom 
Kriminalvården har hävt avsiktsförklaringen och avbrutit etableringsprojektet i 
Svedala kommun och då föremålet för samverkansavtalet – lokaliseringsstudien 
– är slutförd saknas förutsättningar för att bifalla motionens yrkande. 
Kanslienheten föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå motionen.  

Handlingar i ärendet 
Motion om uppsägning av samverkansavtal, inkom 2019-06-12 
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§ 175  

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

Dnr 2019-000339  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna rapporteringen för första kvartalet 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Rapportering av ej verkställda beslut i första kvartalet 2019 enligt SoL och LSS.  

Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. 

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

Vård och omsorg har för kvartal 1 2019 följande att rapportera: 

SoL: Fyra ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten särskilt boende (349, 
348, 151, 109 dagar). 

LSS: Sex ej verkställda beslut att inrapportera. Besluten gäller bostad för vuxna 
(157, 116 dagar), ledsagarservice (100 dagar), kontaktperson (100, 135, 136 
dagar).  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag, socialnämnden 2019-06-04 § 73, Rapportering ej verkställda 
beslut kvartal 1 år 2019 SoL och LSS 

Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL, 2019-04-25 

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2019-
03-31 
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§ 176  

Rapport om pensionsförvaltning juli 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen framlägger en rapport av pensionsförvaltningen för juli månad 
2019.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning juli månad 2019, daterad 2019-08-11 
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§ 177  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2019-000341  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen post till kommunstyrelsen fram till och med 2019-08-12.  

Handlingar i ärendet 
a) Socialnämnden, protokollsutdrag 2019-06-04, Initiativ till skrivelse om 

Migrationsverkets ersättningsformer, inkom 2019-07-01 

b) Pensionärsrådet, protokollsutdrag 2019-05-23 § 34, Pensionärsrådets roll 
som remissorgan och samrådsorgan till kommunens styrelser, nämnder och 
förvaltningar i frågor som särskilt berör pensionärer, inkom 2019-06-10 

c) Utbildningsnämnden, skrivelse om stipendier ut Stiftelsen Browns fond 
2009, inkom 2019-07-01 

d) Utbildningsnämnden, protokollsutdrag 2019-06-03 § 80, Rapport och beslut 
om projektering av utbyggnad av NFU, inkom 2019-06-10 

e) Länsstyrelsen Skåne, förordnande av borgerlig vigselförrättare, inkom 
2019-07-01 

f) Segeåns vattensvårdsförbund, protokoll årsstämma §§ 1-29, inkom 2019-
06-10 

g) SYSAV, protokoll årsstämma 2019-04-26 §§ 1-21, inkom 2019-06-11 

h) Sydvatten, protokoll styrelsemöte 2019-05-27 §§ 1-19, inkom 2019-06-25 

i) Sydvatten, protokoll årsstämma 2019-05-27 §§ 1-18, inkom 2019-06-25 

j) Regionfullmäktige, protokollsutdrag 2019-06-17 § 41 Ändring av 
sammanträdesdag för regionfullmäktige 2019, 2019-06-17 

k) Regionfullmäktige, protokollsutdrag 2019-06-17 § 40 
Sammanträdesplanering 2020, inkom 2019-06-17 

l) Sveriges kommuner och landsting (SKL), meddelande från styrelsen nr 
9/2019, Överenskommelse mellan staten och SKL om Insatser inom 
området psykisk hälsa 2019, inkom 2019-06-20 

m) Arbetsförmedlingen, information Arbetsförmedlingens reformering är i full 
gång,inkom 2019-06-12 

n) VoB Syd, rapport, årsredovisning 2018, inkom 2019-06-28           
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§ 178  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000353  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

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

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

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

Handlingar i ärendet 
Tillförordnad kommundirektör, Chefsförordnande gällande tillförordnad 
utbildningschef under perioden 2019-07-11 - 2019-07-12 
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§ 179  

Val av ersättare för ombud vid bolagsstämma i 
Svedala kommunhus AB, Bostads AB 
Svedalahem och Svedala Exploaterings AB 

Dnr 2019-000301  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Peter Frost Jensens avsägelsen av uppdragen som ersättare för 
ombud vid bolagsstämma i Svedala kommunhus AB, Bostads AB Svedalahem 
och Svedala Exploaterings AB, samt  

att utse Tobias Ström (SD) som ersättare för ombud vid bolagsstämma i 
Svedala kommunhus AB, Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings 
AB.   

Sammanfattning av ärendet 
Valärendet är begärt av Sverigedemokraterna då de vill ändra på vem som ska 
vara ersättare för ombud vid bolagsstämma i Svedala kommunhus AB, Bostads 
AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.   

Peter Frost Jensen (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare för ombud vid de 
tre kommunala bolagen. Ronny Johnsson (SD) nominerar Tobias Ström (SD) 
som ersättare för ombud vid bolagsstämma i Svedala kommunhus AB, Bostads 
AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB.   

Beslut skickas till 
Valda 

Cecilia Önnevik, VD Svedalahem och Svedab  

Svedala kommunhus AB  

Bostads AB Svedalahem 

Svedala Exploaterings AB 
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§ 180  

Kommunstyrelsens yttrande angående arbetet 
med budget 2020 med plan för 2021-2022 

Dnr 2019-000177  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 17 juni 2019 § 149 att uppdra åt nämnderna   

att iaktta god budgetföljsamhet då budget och utfall 2019, utgör grunden för 
budget 2020s ekonomiska ramar,  

att förbereda för en effektivisering om 1,5% av nämndens ram, 

att påbörja ett arbete med att se över nämndens lokalanvändande och meddela 
vilka lokaler som inte är tillräckligt effektiva eller nyttjade för den kostnad de 
belastar nämnden med,  

att arbeta fram jämförbart underlag för nämndens kostnader och dess 
effektivitet/produktion, samt att återrapportering ska ske till budgetutskottet 
senast 13 september 2019.  

Kommunstyrelsens ska som egen nämnd återrapportera till kommunstyrelsens 
budgetutskott vad gäller kommunstyrelsens verksamheter såsom 
Räddningstjänst, HR, Kansli, Ekonomi, Näringsliv med mera. 
Kommundirektören behöver göra en genomlysning av situationen för 
kommunstyrelsens egna verksamheter för sitt underlag till kommunstyrelsen.  

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen delegerar att fatta beslut i ärendet till 
ordförande, som fattar beslut efter samråd med oppositionsråden och 
kommunstyrelsens 1:a vice ordförande om kommunstyrelsens yttrande som 
nämnd till kommunstyrelsens budgetutskott.  

Yttrandet redogörs på kommunstyrelsens nästa möte.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-17 § 149 
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§ 181  

Utdelning av medel 2019 ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 

Dnr 2019-000334  

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

att bevilja sju (7) sökanden stipendier för 2019 med 11 714 kronor vardera 
enligt framlagt förslag, samt 

att avslå övriga två (2) ansökningar då sökandena inte uppfyller stiftelsens 
regler om att inte tidigare ha erhållit stipendium ur stiftelsen respektive att den 
sökande ska ha gått minst ett år av utbildningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2019, § 164, att 82 000 kronor ska 
delas ut som stipendier för yrkesutbildning ur Nils och Maja Fredrikssons 
stiftelse för år 2019. 

Verksamhetsområde Utbildning handlägger stipendieansökningarna. Vid 
ansökningstidens utgång den 31 mars 2019 hade nio ansökningar om 
stipendium inkommit. Utbildning föreslår att sju (7) sökande beviljas stipendier 
med 11 714 kronor vardera samt att resterande två (2) sökande får avslag på 
sina ansökningar då de antingen inte uppfyller punkterna 4 eller 5 i Regler för 
stipendier för yrkesutbildning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, det vill 
säga att stipendium endast delas ut en gång till den sökande under utbildningen 
samt att den sökande ska ha gått minst ett år av utbildningen. 

Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med Utbildnings 
förslag.   

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om utdelning av stipendier för 2019 ur Nils och Maja Fredrikssons 
stiftelse för yrkesutbildning, daterad 2019-07-04 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Utbildningsnämnden 
Swedbank stiftelseservice 
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§ 182  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse för 
kommunstyrelsen. Övriga ledamöter och ersättare delger information från 
uppdrag, möten och liknande som är av intresse för kommunstyrelsen.  

 

Rapport från: 

• Kommunstyrelsens budgetutskott 

• Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 

• Kommunstyrelsen utskott för arbete och integration 

• Kommunstyrelsens personalutskott 

 

Övriga rapporter och anmälningar.  

 

Kommundirektör Johan Lundgren informerar om att pågående rekrytering av 
ekonomichef och utbildningschef genom Mercuri Urval har gått bra. 
Ansökningstiden har gått ut och vi har fått in bra ansökningar.  

Vidare informerade Johan Lundgren om att kanslichef Teresa Fridell från och 
med 1 september blir stabschef och kommer att ingå i 
kommunledningsgruppen.  

Vid sammanträdets start presenterade Linda Allansson Wester den nye 
tillförordnade ekonomichefen Lars Tingsmark.   

Vid ett ärendes start presenterade teknisk chef den nye chefen för strategisk 
planeringsenhet Fredric Palm som närvarar vid sammanträdes sista ärenden.  
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§ 183  

Information om Bara backar, etapp 1 - 
entreprenadjuridisk tvist med Svevia AB 

Dnr 2019-000374  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.   

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun och Svevia har under utbyggnaden av området haft olika 
uppfattningar om hur entreprenaden skall regleras ekonomiskt. Entreprenaden 
är upphandlad enligt LOU som en totalentreprenad till fast pris. 

Under arbetet med utbyggnaden av området har krav framförts av Svevia som 
lett till en hävning av avtalet från kommunens sida. Detta redogörs för i bifogat 
PM daterat 2019-06-12, med tillhörande bilagor.   

Projektenheten upphandlade under 2017 Svevia AB som totalentreprenör för 
utbyggnad av allmän platsmark inom Bara Backar etapp l till ett fast pris om 
69,4 mnkr. Markarbetena påbörjades i augusti 2017 och skulle ha färdigställts 
med slutbesiktning sommaren 2019 enligt avtalad tidplan för entreprenaden.  

Resan med Svevia som entreprenör har varit allt annat än problemfri och 
ganska tidigt kopplades juridiskt ombud in för att biträda kommunen som 
beställare i uppföljningen mot Svevia.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-08-
13 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Teknisk chef, Fredrik Löfqvist, och projektchef Alf Rasmussen är föredragande i 
ärendet.  

Handlingar i ärendet 
PM ”BARA BACKAR, etapp 1 - Entreprenadjuridisk tvist med SVEVIA AB”, 
2019-06-12 

Presentation Svevia Bara Backar 2019-08-20 till Ks 26 augusti 

Brev från Svevia med krav på störningsersättning, 2018-07-06 

Bilaga till Svevias brev 2018-07-06 (tabell över anbudskalkyl jämfört med 
verkligt utfall) 

Svar till Svevia gm MAQS advokatbyrå, 2018-08-24 

Diagram från Svevia som visar anbudskalkyl jämfört med verkligt utfall, 2018-
09-25 
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Brev från Svevia med hot om arbetsinställelse och hävning av 
entreprenadkontrakt, 2018-11-30 

Svar till Svevia gm MAQS advokatbyrå, 2018-12-19 

Brev från Svevia gm Setterwalls advokatbyrå, 2019-04-10 

Svar till Svevia gm MAQS advokatbyrå, 2019-06-05 
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§ 184  

Yttrande över ett förslag om Tågstopp Börringe, 
matarbuss Anderslöv-Börringe-Sturup (Idé 
Svedala) 

Dnr 2019-000327  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Svedala kommun ställer sig positiva för att långsiktigt arbeta vidare för att så 
snart som möjligt förbättra kollektivtrafikförbindelser till Börringe och Sturup, 
men avslår förslaget att snabbutreda ett tågstopp i Börringe med busskoppling 
Anderslöv-Börringe-Sturup, samt  

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att bevaka ärendet och lämna en 
statusrapport av utvecklingen kring Ystadbanan på kommunstyrelsens möte i 
januari 2020.   

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag om att snabbutreda tågperrong i Börringe och skapa matarbuss 
Sturup-Börringe-Anderslöv före 2022 har kommit in via Idé Svedala. Svedala 
kommun arbetar för att förbättra kollektivtrafikförbindelser till Börringe och 
Sturup Förutsättningar för en eventuell matarbuss innan Anderslöv-Börringe-
Sturup bedöms vara små innan stationen har öppnat. 

Kommunens trafikingenjör, Annette Bengtsson, har i tjänsteskrivelse föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att Svedala kommun ställer sig positiva för att 
långsiktigt arbeta vidare för att så snart som möjligt förbättra 
kollektivtrafikförbindelser till Börringe och Sturup, men avstyrka förslaget att 
snabbutreda ett tågstopp i Börringe med busskoppling Anderslöv-Börringe-
Sturup.    

Vid sammanträdet redogör förslagsställaren i Idé Svedala för sitt inlämnade 
förslag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör, daterad 2019-06-10 

Idéförslaget - förslag om Tågstopp Börringe, inkom 2019-02-24 

Artikel Sydsvenskan 2015-11-30: Kommunerna skrotar idé om Sturupspendel 

Motion Riksdagen 201415M1803 Sturupspendeln 

Utdrag ur Översiktsplanen, Börringe Stationsby 

Utdrag ur Tågstrategiskt underlag för perioden 2020-2050   
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Beslut skickas till 
Förslagsställaren  

Strategisk planeringsenhet 
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§ 185  

Justering av felparkeringsavgifter vid 
överträdelse av bestämmelse i trafikförordningen 

Dnr 2019-000361  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till teknisk nämnd med hänvisning till de synpunkter 
som idag har framförts vid kommunstyrelsens sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har låtit göra en översyn av kommunens felparkeringsavgifter. 
Ärendet initierades från början av en medborgare via IdéSvedala.   

Parkeringsövervakningen i kommunen syftar till att skapa ett trafiksäkert och 
tillgängligt samhälle. I vissa fall upplever parkeringsvakterna att avgifterna inte 
avskräcker från fortsatt felaktigt beteende angående parkering. 

Enligt förordningen om felparkeringsavgift (SFS 1976:1128) får kommunen 
fastställa avgifter till lägst 75 och högst 1300 kronor. Förordning (2016:897).  

För att stärka säkerheten och framkomligheten för gående, cyklister och 
kollektivtrafiken föreslås, att förutom plats reserverad för rörelsehindrad utökas 
1000 kr gruppen med på hållplats, i kollektivkörfält, på eller inom 10 m före 
övergångsställe eller cykelöverfart, på gång- och cykelbana eller vid fara/hinder. 
Det lägsta beloppet 300 kr höjs till 400 kr. 

Föreslagna avgifter har jämförts med våra grannkommuners avgifter och 
polisen har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.   

Teknisk nämnd föreslår kommunstyrelsen besluta  

att per den 31 oktober 2019 upphäva författning Felparkeringsavgift för Svedala 
kommun antagen av kommunfullmäktige 1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-
04-13, § 48, 2012-05-14, § 106, 

att anta nytt förslag till författning Felparkeringsavgift för Svedala kommun att 
gälla från och med 1 november 2019. Enligt lagen om kommunal 
parkeringsövervakning med mera omfattas hela kommunen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 2019-05-21 § 63 

Tjänsteskrivelse av Annette Bengtsson, trafikingenjör, daterad 2019-05-13  

Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen, utredare kanslienheten, daterad 2019-08-
05 

Förslag till författning 2.12, 2019-05-13 
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Gällande författning 2:12 Felparkeringsavgift antagen av kommunfullmäktige 
1999-09-08, § 94, med tillägg 2005-04-13, § 48, 2012-05-14, § 106   

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar av felparkeringsavgiften ska höjas till 1 300 kr för 
överträdelse gällande "Förbud att stanna eller parkera fordon för annat ändamål 
än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst 
fordonsslag, för parkeringsplats för rörelsehindrad med särskilt tillstånd", med 
instämmande av Peter Henriksson (ÄS).  

Hans Järvestam (M) yrkar på återremiss av ärendet för vidare utredning med 
hänsyn till de synpunkter som idag framkommit till teknisk nämnd som initierat 
ärendet.  

Beslutsgång 
Ordförande har först att pröva om ärendet ska avgöras idag och frågar 
kommunstyrelsen om kommunstyrelsen vill återremittera ärendet, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

I och med att ärendet återremitteras faller de andra yrkandena.    

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd   


