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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 25 februari 2019 kl 13:30-17:50 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Hans Järvestam 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-03-04 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 33-56 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Hans Järvestam  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-02-25 

Anslaget sätts upp 2019-03-04 Anslaget till och med 2019-03-27 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Therése Winqvist   
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(36) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) 
Hans Järvestam (M) 
Tobias Ström (SD) 
Peter Frost Jensen (SD)       §§ 33-38 
Peter Henriksson (ÄS) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S)   

Tjänstgörande ersättare 

Valentin Jovanovic (S) för Jesper Sennertoft (S) 
Anders Nilsson (SD) för Peter Frost Jensen (SD)   §§ 39-56 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Anders Nilsson (SD)                  §§   33-38 
Caroline Gullstrand (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Daniel Forsberg (MP) 
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Övriga närvarande (tjänstepersoner m.fl.) 

Elisabeth Larsson, kommundirektör      §§ 33-55 
Kristina Larsen, kanslisekreterare         §§ 33-55 
Teresa Fridell, kanslichef                       §§ 33-55 
Anton Almér, vik. arkivarie                           §§ 33-41 
Raja Sundman, enhetschef för arbete och integration  §§ 33-34 
Jasmine Wahlström, integrationskoordinator                §§ 33-34 
Johan Lundgren, utbildningschef          §§ 33- 41 
Luisa Hansson, ekonomichef                §§ 33-40, 42-43 
Bengt Persson, budgetekonom             §§ 33-38 
Christel Strömholm Trulsson, projektledare, Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd  § 42 
Alexander Nordström, projektsekreterare Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd      § 42 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef                                       §§ 33-37, 42-43 
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare       §§ 40-41 
Ulrika Riseby, konsult Great Consulting AB                §§ 40-41 
 

 

M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna  V Vänsterpartiet 

KD Kristdemokraterna ÄS Älska Svedala 
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Ärendelista 

§ 33 
Förändring av dagordning ................................................................................... 6 

§ 34 
Yttrande över granskningsrapport av kommunens flyktingmottagande 
och integrationsarbete ......................................................................................... 7 

§ 35 
Preliminärt bokslut 2018, Svedala kommun ........................................................ 9 

§ 36 
Socialnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019 ................................... 10 

§ 37 
Förutsättningar för budget 2019 samt förslag till åtgärder, Svedala 
kommun ............................................................................................................ 11 

§ 38 
Information om remissen SOU 2018:74, Lite mer lika, översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting ............................................ 12 

§ 39 
Samverkansavtal med Lunds kommun om kommungemensamt e-
arkiv i Skåne ..................................................................................................... 13 

§ 40 
Revidering av delegationsförteckning för kommunstyrelsen .............................. 15 

§ 41 
Utredning organisationsform för näringslivsfrågor i Svedala kommun ............... 16 

§ 42 
Information om Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd ............................ 18 

§ 43 
Information om tvist rörande exploateringsområdet Backa Backar .................... 19 

§ 44 
Remissyttrande om föreläggande om förslag till bildande av 
naturreservatet Torups bokskog ........................................................................ 20 

§ 45 
Planförfrågan om upprättande av detaljplan för Nygårds dammar, 
Svedala 315:17, Svedala kommun .................................................................... 22 

§ 46 
Yttrande rörande planerad elförbindelse mellan Sverige och 
Tyskland; Hansa Powerbridge .......................................................................... 24 

§ 47 
Upphävande av Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun ..................... 25 

§ 48 
Revidering av Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser 
avseende personer tillhörande LSS personkrets ............................................... 26 

§ 49 
Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda 
beslut under 2018 ............................................................................................. 27 

§ 50 
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Val av ombud och ersättare till valberedningen i Sydvatten AB ......................... 28 

§ 51 
Val av representant till styrelsen i Sydvatten AB ............................................... 30 

§ 52 
Val av ombud och ersättare till bolagsstämman och ägarsamråd i 
Sydvatten AB .................................................................................................... 31 

§ 53 
Pensionsförvaltning rapport för januari 2019 ..................................................... 32 

§ 54 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 33 

§ 55 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 35 

§ 56 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 36 
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§ 33  

Förändring av dagordning 

Dnr 37160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärende 10 om årlig rapportering av genomförandet av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram utgår. Ärendet utgår på grund av att den 
person som ska redovisa rapporten. Vi förväntar att ärendet kommer på 
ärendelistan till kommunstyrelsens möte i mars.  

Peter Henriksson (ÄS) vill få mer information om ärendet kring att 
kommundirektören lämnar sitt uppdrag. Ordförande meddelar att ärendet finns 
under dagordningspunkten Anmälan av delegationsbeslut. Ordförande föreslår 
att den dagordningspunkten behandlas sist, samt att några ärenden kommer att 
behandlas i annan ordning så att det passar med när föredraganden är här. 
Ärende 9 behandlas före ärende 8 och ärende 23 sist.  
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§ 34  

Yttrande över granskningsrapport av kommunens 
flyktingmottagande och integrationsarbete 

Dnr 2018-000319  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten och överlämna yttrandet (åtgärdsplanen) till 
kommunrevisionen som kommunstyrelsens yttrande,  

att ge kommunförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Svedalahem att 
utreda förutsättningarna för att skriva över andrahandskontrakt för boende 
(hyresgäster) till förstahandskontrakt till de boende, samt  

att kommunförvaltningen tillsammans med Svedalahem ser över kommunens 
hantering av andrahandskontrakt till de boende och återkomma med 
återrapportering till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
KPMG fick av Svedala kommuns revisorer i uppdrag att granska kommunens 
flyktingmottagande och integrationsarbete. Uppdraget ingick i revisionsplanen 
för år 2018. Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och samverkan 
kring kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. 

KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens är att 
kommunstyrelsen kan stärka sin styrning, uppföljning och samverkan kring 
kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. KPMG listar sina 
åtgärdsrekommendationer under sex punkter och revisorerna önskade initialt 
svar från kommunstyrelsen senast den 15 februari 2019 avseende vilka 
åtgärder som avser vidtas med anledning av granskningsresultatet. 
Kommunstyrelsen beviljades anstånd att inkomma med svar till 28 februari 
2019. 

Raja Sundman, enhetschef för arbete och integration, och Jasmine Wahlström, 
integrationskoordinator är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om åtgärder för att stärka kommunstyrelsens styrning med 
mera av Raja Sundman, daterad 2019-01-25 

Rapport Förslag till åtgärder för att stärka kommunens styrning, daterad 2019-
02-07 

Tjänsteskrivelse om granskningsrapporten av enhetschef, daterad 2019-02-06 

Rapport om granskning av kommunens flyktingmottagande och 
integrationsarbete 
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Missiv om granskning av kommunens flyktingmottagande och 
integrationsarbete 

Yrkanden 
Peter Frost Jensen (SD) yrkar att rapporten ska godkännas men att man ska 
bortse från sista meningen i rapporten som lyder ”Svedalahem ges i uppdrag att 
tillsammans med kommunen ta fram underlag för att andrahandskontrakt ska 
kunna skrivas över på de boende. ” till förmån för eget förslag: att Svedalahem 
ges i uppdrag att tillsammans med kommunen ta fram underlag för att hitta 
alternativ boende som täcks av den statliga ersättningen och inte skriva över 
andrahandskontrakt till de boende.  

Linda Allansson Wester (M) yrkar att rapporten ska godkännas i sin helhet och 
yrkar på följande tillägg: att kommunförvaltningen tillsammans med 
Svedalahem ser över kommunens hantering av andrahandskontrakt till de 
boende och återkommer med återrapportering till kommunstyrelsen senast 31 
augusti 2019.  

Peter Henriksson (ÄS) yrkar bifall till Linda Allansson Westers (M) 
tilläggsyrkande och avslag till Peter Frost Jensens (SD) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett tilläggsyrkande till liggande förslag 
och ett ändringsyrkande gällande rapportens sista mening på sidan 5.  

Ordförande ställer liggande förslag, dvs godkännande av rapporten mot Peter 
Frost Jensens ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
liggande förslag. Därefter ställer ordförande bifall mot avslag på Linda 
Allansson Westers (M) tilläggsyrkande, vilket kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 

Enhetschef för arbete och integration 

Socialchef, Enhetschef IFO, verksamhetscontroller Vård och Omsorg 

Svedalahem  
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§ 35  

Preliminärt bokslut 2018, Svedala kommun 

Dnr 2019-000064  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Luisa Hansson informerar om det preliminära bokslutet för 
Svedala kommun 2018.  

Preliminärt resultat är på + 18 miljoner kronor.  
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§ 36  

Socialnämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans 
2019 

Dnr 2019-000098  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen och godkänner Socialnämndens handlingsplan 
för budget i balans 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har behandlat sin åtgärdsplan för ekonomi i balans 2019. 
Kommunstyrelsens budgetutskott behandlade ärendet på utskottsmöte 2019-
02-25. 

Socialnämnden fick i november i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan 
för att uppnå en budget i balans 2019. Kommunstyrelsen godkände i december 
den första rapporten om åtgärder för budget i balans för socialnämnden, samt 
att gav socialnämnden i uppdrag att återkomma i ärendet till kommunstyrelsens 
möte i februari 2019 för ytterligare rapport. Ärendet var uppe på socialnämnden 
i januari för information. Ett förslag till handlingsplan för budget i balans har 
tagits fram. 

Föredragande är ekonomichef Luisa Hansson.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens budgetutskott 2019-02-25 § 8  

Utkast Socialnämndens förslag till handlingsplan för ekonomi i balans 2019 

Socialnämndens handlingsplan för budget i balans 2019 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-02-14 § 22 Handlingsplan för budget i 
balans 2019 

Beslut skickas till 
Socialnämnden  
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§ 37  

Förutsättningar för budget 2019 samt förslag till 
åtgärder, Svedala kommun 

Dnr 2019-000081  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förstärka Socialnämndens budget för 2019 med 1,6 mnkr genom en 
justering av kommunbidraget,  

att finansiera ovanstående kommunbidragsjustering med medel från så kallad 
eftersläppningseffekt för befolkningsökning (utöver redan beslutade utökningar), 

att resterande del av eftersläpningseffekten används för att förstärka resultatet, 
samt 

att uppmana samtliga nämnder att inte överskrida sina budgetar för 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen budgetutskott framlägger förslag till kommunstyrelsen att 
Socialnämndens budget för 2019 utökas med 1,6 mnkr (kvarvarande medel 
från eftersläppningseffekten). 

Socialnämndens verksamhet (Individ- och familjeomsorg) redovisar en negativ 
budgetavvikelse för 2018 och ekonomienheten befarar underskott även för år 
2019. Socialnämnden begär en utökning av budgeten 2019 med 2,8 mnkr som 
en del av handlingsplan för budget i balans 2019.  

Samtidigt vill budgetutskottet uppmana samtliga nämnder och verksamheter att 
upprätthålla hög budgetdisciplin 2019 med tanke på små marginaler i budgeten.  

Föredragande är ekonomichef Luisa Hansson.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, Luisa Hansson 

Bildspel till budgetutskottet 2019-02-25  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2019-02-25 § 7 

Beslut skickas till 
Socialnämnd, 

Ekonomichef, 

Utbildningsnämnd, bygg- och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd, valnämnd 
samt teknisk nämnd      
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§ 38  

Information om remissen SOU 2018:74, Lite mer 
lika, översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting 

Dnr 2019-000075  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge ekonomienheten i uppdrag att skriva ett remissyttrande vad gäller 
rubricerad SOU och återkomma till kommunstyrelsen till sitt sammanträde i april 
för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har 2016 tillsatt en särskild utredare med uppgift att göra en 
översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. 
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar 
för alla kommuner att tillhandahålla invånarna service oberoende av 
opåverkbara, strukturella förhållanden. Förslaget är överlämnat till regeringen 
för beslut under namnet ”Lite mer lika” och har skickats på remiss. Svedala 
kommun är i likhet med övriga kommuner en remissinstans och inbjuden att 
yttra sig om förslaget senast den 17 maj 2019.  

Eftersom förslaget innebär stora förändringar i kostnadsutjämningen för 
kommunen i form av minskade generella statsbidrag upp till 15 mnkr/år, 
föreslås kommunstyrelsen att avlämna ett yttrande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, daterad 2019-02-18  

Remiss om Lite mer lika, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting 

Remissmissiv och sändlista 

Beslut skickas till 
Ekonomichef 
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§ 39  

Samverkansavtal med Lunds kommun om 
kommungemensamt e-arkiv i Skåne 

Dnr 2019-000085  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samverkansavtal om ett kommungemensamt e-arkiv med Lunds 
kommun,  

att godkänna att Svedala kommuns kostnad för det gemensamma e-arkivet kan 
förändras upp till 10 % av kommunens kostnad enligt samverkansavtalets 
finansieringsmodell,  

att förorda att ett avtal om återbetalning av överskjutande medel tas fram inom 
ramen för samverkan,  

att Svedala kommuns kostnader för samverkan och e-arkiv fördelas till samtliga 
verksamheter i relation till deras nettokostnad för innevarande år. 
Finansieringen framöver beaktas i budgetprocessen på samma grunder, samt  

att notera att beviljade investeringsmedel för 2018 och 2019 om 500 tkr rörande 
införande av e-arkiv inte kommer behöva avropas.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arkivlagen har kommunala myndigheter en skyldighet att bevara och 
vårda handlingar i syfte att tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna 
handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt 
forskningens behov. Kommunala myndigheter har även en skyldighet att i 
största möjliga utsträckning bevara en handling i dess originalformat.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Svedala kommun och ansvarar som 
sådan bland annat för att i centralarkivet långtidsbevara de allmänna handlingar 
som inte ska gallras.  

Sedan 1990-talet arbetar de olika verksamheterna i kommunen i stor 
utsträckning digitalt i olika system. Flertalet handlingar som inkommer till 
kommunen idag inkommer digitalt. För att underlätta för kommunens 
medborgare har därtill ett antal e-tjänster utvecklats. Svedala kommun har dock 
idag ingen möjlighet att långtidsbevara handlingar i digitalt format.  

Lunds och Landskrona kommuner ledde under 2016–2018 en förstudie med 
avsikt att skapa en organisation som kan tillhandahålla ett gemensamt e-arkiv. 
Projektets styrgrupp beslutade under 2018 om en samverkansform som innebär 
att ingående kommuner samverkar och delar på kostnaderna kring ett 
gemensamt, upphandlat e-arkiv med tillhörande organisation. Lunds kommun 
får, som största kommun, funktionen som värdkommun och anställer de 
kompetenser som behövs. Organisationen arbetar strategiskt med hjälp av en 
styrgrupp och ett samverkansråd med representanter från de ingående 
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kommunerna. Varje ingående kommun är fortsatt arkivmyndighet och ägare av 
sin information. Hittills har tretton kommuner beslutat att ingå i samverkan. 
Även Svedala kommun har erbjudits att gå med. Kostnaderna för Svedala 
kommun 2019 beräknas till 390 686 kronor.  

Kanslienheten har utrett frågan i samråd med IT-enheten. Båda enheterna 
anser att den samverkan som föreslås utgör en såväl kostnads- som 
resurseffektiv form för införande av e-arkiv. Ytterligare skäl för att ingå i 
samverkan framgår i tjänsteskrivelsen nedan.  

Kanslichef Teresa Fridell och arkivarie Anton Almér är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om samverkans avtal av kanslichef Teresa Fridell, daterad 
2019-02-06 

Förslag till samverkansavtal om kommungemensamt e-arkiv i Skåne 
(SkånEarkiv), daterat 2018-11-29 

Tjänsteskrivelse om förslag till samverkansavtal kommungemensamt e-arkiv av 
kommunkontoret i Lund, daterad 2018-06-20.  

En gemensam lösning för långsiktigt digitalt bevarande: Förstudie kring e-arkiv 
inom kommunerna i Skåne sydväst – Slutrapport (KS 2016-403)  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterat att det finns ett förslag till beslut och det är liggande 
förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller i sin helhet.  

Beslut skickas till 
Lunds kommun 

Kanslichef  

Arkivarie 

Ekonomichef 

IT-chef        
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§ 40  

Revidering av delegationsförteckning för 
kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000092  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 1 mars 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett presidium, ett 
utskott, en anställd, en ledamot eller en ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Den beslutanderätt 
som nämnden uppdrar åt annan framgår i delegationsförteckningar. 
Delegationsförteckningar är levande dokument som löpande behöver revideras, 
bland annat i samband med lag- och organisationsförändringar.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-28, § 13, om vissa förändringar i 
reglementet beträffande bland annat detaljplaneprocessen. Efter detta har 
behov uppkommit om ytterligare tillägg till delegationsförteckningen bland annat 
i fråga om beslut om bidrag till näringslivsorganisationer och beslut om stöd och 
ingående av avtal enligt antagna riktlinjer för partnerskap och stöd till 
evenemang.  

Förslag till reviderad delegationsförteckning har tagits fram av kanslienheten i 
samråd med kommundirektören och berörda tjänstepersoner inom 
kommunledningen. De ändringar som föreslås framgår i förslaget. Vissa 
ändringar är även kommenterade.  

Handlingar i ärendet 
Förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen 
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§ 41  

Utredning organisationsform för näringslivsfrågor 
i Svedala kommun 

Dnr 2019-000078  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna informationen, samt  

att beslut i ärendet tas vid ett kommande sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Svedala kommun har i ett budgetförslag angett att de vill ha en 
utredning om organisationsformer för näringslivsfrågorna.  

KF har beslutat (KF 2018-2022) att medel inom kommunbidraget avsätts för 
näringslivsarbetet rörande vilket KS ska ta ställning till hur arbetet med 
näringslivsfrågorna ska omstruktureras, om de ska organiseras i bolagsform, 
föreningsform eller på annat sätt, samt vilka delar som ska ingå i ett eventuellt 
förändrat uppdrag framöver.  

Enligt utredningen är i 85% av landets kommuner näringslivsfunktionen till 
övervägande del i kommunal förvaltning. Trenden är att antalet bolag minskar 
och skälet är att en av de viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat är 
samarbetet internt i kommunen, främst med förvaltningarna kopplat till 
kommunens myndighetsutövning. När näringslivsfrågorna drivs utanför 
kommunen blir avståndet längre och samarbetet blir svårare. 

Av Skånes totalt 32 kommuner drivs näringslivsfrågorna i kommunal förvaltning 
i 30 kommuner och endast två kommuner har näringslivsfunktionen i ett bolag. 
Ingen kommun driver näringslivsfrågorna i ideell förening.  

Utredningen visar att organisationsformen inte är det centrala för att ha ett gott 
företagsklimat. Det finns styrkor och utmaningar i båda organisationsformerna. 
De kommuner som lyckas förbättra och behålla ett bra företagsklimat har 
samtliga tydliga prioriteringar och strategier kopplat till företagsklimatet. Det 
finns en positiv attityd till företagen i kommunen och politiker och 
kommunledning är tydliga utåt med att frågan är starkt prioriterad.  

Då KPMG:s utredning visar att Svedala kommun har utmaningar med 
målstyrning och prioritering av näringslivsfrågorna är det viktigt att det löser sig 
innan en eventuell organisationsförändring genomförs. Utredningen ger också 
tydliga rekommendationer till kommunstyrelsen att sätta mätbara mål kopplat till 
betyg i Svenskt Näringslivs enkätsvar och SKL:s mätning Insikt och att dessa 
följs upp årligen. 
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Utredningen rekommenderar att näringslivsfrågorna ligger kvar i den 
kommunala förvaltningen men får en tydligare styrning samt ett större mandat i 
den kommunala organisationen. 

Ulrica Riseby, konsult från Great, presenterar utredningen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av närings- och turismutvecklare, daterad 2019-02-11 

Utredning – Organisationsform för näringslivsfrågor i Svedala kommun 
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§ 42  

Information om Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd 

Dnr 2019-000073  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är med i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Ån 
löper genom sju skånska kommuner. 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd är en frivillig organisation med tre 
verksamheter: vattenkontroll, segeåprojektet och information & samverkan.  

Sedan år 2000 pågår det så kallade Segeåprojektet, där syftet är att Segeå ska 
nå en god ekologisk status. Våtmarker anläggs som ska reducera närsalter 
(kväve och fosfor) ut till havet och öka den biologiska mångfalden i och kring 
Segeå.  

Christel Strömsholm Trulsson, Projektledare/Verksamhetsansvarig och 
Alexander Nordström, projektsekreterare är föredragande i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Presentationsskrift av Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd 
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§ 43  

Information om tvist rörande 
exploateringsområdet Backa Backar  

Dnr 2019-000084  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om tvisten med Svevia och 
exploateringsområdet Bara Backar.  
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§ 44  

Remissyttrande om föreläggande om förslag till 
bildande av naturreservatet Torups bokskog 

Dnr 2018-000334  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ställa sig positiv till bildande av naturreservat i Torup, men att framföra 
följande till Länsstyrelsen: 

att bildandet av naturreservat i Torup inte får hindra den kommunala 
utvecklingen för till exempel telekommunikationens infrastruktur för nu befintliga 
boenden och företag i området, 

att Länsstyrelsen och Malmö stad bör verka för att få fram en tillfredsställande 
kollektivtrafik och säkra cykelvägar till Torup, både från Malmö och Svedala,  

att när MTB slingorna är anlagda, begära att Länsstyrelsen utreder om behov 
finns för tillsyn över att cykling inte sker utanför utmärkta slingor, samt över 
nedskräpning, och vem som i så fall ska bedriva tillsynen, och bekosta 
eventuella åtgärder. Om skador uppstår på naturvärden, skogsvärden och 
rekreationsvärde för fotgängare påverkas, menar kommunstyrelsen att det finns 
behov för tillsyn.  

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Torups bokskog i Svedala kommun med tillhörande skötselplan. 
Naturreservatet berör del av fastigheterna Torup 1:1 och Risemölla 1:1. 
Området omfattar totalt cirka 180 ha och är beläget cirka 2,5 km sydost om 
Bara. Markägare är Malmö stad.  

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla upplevelsevärdena i ett 
välbesökt naturområde som har stor betydelse som ett frilufts-, rekreations- och 
utbildningsområde för allmänheten. Syftet är också att bevara biologisk 
mångfald och att skydda, vårda, restaurera och återställa värdefulla naturmiljöer 
samt att återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter.  

Samtliga remisshandlingar finns på länsstyrelsens hemsida på följande adress: 
www.lansstyrelsen.se/skane/bildanaturreservat    

Eventuella synpunkter på förslag till beslut, skötselplan och Länsstyrelsens 
konsekvensutredning lämnas skriftligen till Länsstyrelsen Skåne senast den 18 
februari 2019. Svedala kommun har beviljats förlängd svarstid till 15 mars 2019.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteyttrande strategisk planeringsenhet 

Tjänsteyttrande IT-chef 
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Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnd 2018-12-11 § 82 

Protokollsutdrag Teknisk nämnd 2019-01-22   

Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnd 2019-01-24 

Meddelande om Föreläggande från Länsstyrelsen  

Föreläggande om förslag till bildande av naturreservat Länsstyrelsen 

Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar att utvecklingen av telekommunikationens 
infrastruktur ska säkerställas för nu befintliga boenden i området.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga den 
till handlingarna.mot avslag på Hans Järvestams (M) ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.  

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 

Bygg- och miljönämnd, kultur- och fritidsnämnd, teknisk nämnd samt IT-chef I 
Svedala kommun, för kännedom  
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§ 45  

Planförfrågan om upprättande av detaljplan för 
Nygårds dammar, Svedala 315:17, Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000009  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategiska planeringsenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för del av fastighet Svedala 315:17 med flera, ”Nygårds dammar” i Svedala, 
Svedala kommun,  

samt att upprätta planavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet och 
framlägger följande för beslut.  

Markägaren och Derome Hus AB har inkommit med en begäran om detaljplan 
för del av fastighet Svedala 315:17 med flera, ”Nygårds dammar” i Svedala, 
Svedala kommun. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga cirka 65 bostäder som 
utgörs av friliggande småhus samt grupphus. Utmed Ystadbanan föreslås 
bullerskyddsvallar. Befintlig markväg flyttas något norrut i planområdets södra 
del för föreslagna bullerskyddsvallar. På Börringevägen föreslås gång- och 
cykelpassage med mittrefug för att öka trafiksäkerheten. Utmed Börringevägen 
föreslås en separat gång- och cykelväg, som ansluter till planerad planskild 
korsning i korsningspunkten Börringevägen/väg 108. 

Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer för groddjur enligt 
artskyddsförordningen och att inte försämra vattenkvaliteten i befintliga 
våtmarker inom planområdet. 

Planavtal avses tecknas med markägaren för kostnader avseende upprätta 
förslag till detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 med flera, ”Nygårds 
dammar” i Svedala, Svedala kommun.  

 

Ärendet fortsätter på nästa sida  



 

 

23(36) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-02-08 

Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2019-01-31 

Plan PM, Nygårds dammar, 2019-01-31 

Kompensationsåtgärder inför detaljplanering av Nygårds dammar, 2019-01-31 

Planförfrågan av markägare och Derome Hus AB 

Protokollsanteckning  
Daniel Forsberg (MP) lämnar följande not till protokollet. "Vi, Miljöpartiet de 
gröna i Svedala, anser att godkännande av detaljplan för Nygårds Dammar, bör 
föregås av en vettig lösning på hur gång- och cykeltrafiken ska ta sig till 
centrala Svedala. Vi anser inte att föreslagen åtgärd med mittrefug är tillräcklig."  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 

Planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson 

Markägare 

Derome Hus AB   
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§ 46  

Yttrande rörande planerad elförbindelse mellan 
Sverige och Tyskland; Hansa Powerbridge 

Dnr 2019-000029  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen har inget ytterligare att tillägga utan hänvisar till tidigare 
yttranden som lämnades vid första samrådet.  

Sammanfattning av ärendet 
Svenska kraftnät och den tyska stamnätsoperatören 50Hertz har 2015-11-06 
undertecknat ett samarbetsavtal om att planera för en ny 700 MW 
likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland. Elförbindelsen kallas Hansa 
PowerBridge.  

Svenska kraftnät genomförde i början av 2018 samråd enligt 6 kapitlet 29-31 §§ 
miljöbalken och genomför nu ytterligare ett samråd enligt samma lagstiftning. 
Samråden avser de delar av projektet som ligger inom svenskt territorium och 
inom Sveriges ekonomiska zon och görs inför ansökan om nätkoncession för 
linje för elförbindelsen samt för den vattenverksamhet som verksamheten utgör. 
Samrådet avser även eventuell påverkan på förekommande Natura 2000-
områden.  

Samrådsunderlaget redogör för den alternativutredning som genomförts, 
verksamhetsbeskrivning samt för de miljö och samhällsintressen som berörs 
av projektet och hur människors hälsa bedöms kunna påverkas.  

Detta är den andra omgången av tre samråd. Både bygg- och miljönämnden 
och plan- och exploateringsutskottet lämnade yttranden vid första samrådet.  

Handlingar i ärendet 
Samrådsunderlag Hansa Powerbridge 

Missiv till samrådet 

Beslut skickas till 
Svenska kraftnät 
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§ 47  

Upphävande av Taxa och regler för färdtjänst i 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000048  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun, som 
antogs/justerades senast av Svedala kommunfullmäktige 2015-10-14 § 137 
(Författningssamling 2:33)  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att besluta upphäva 
Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun (författningssamling 2:33) med 
anledning av att färdtjänsten överlåts till Skånetrafiken och Region Skåne. 

 

Från 1 februari 2019 överlämnades färdtjänsten till Skånetrafiken och Region 
Skåne. Det är därmed Region Skånes regelverk som gäller.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-01-17 § 16  

Författningssamling 2:33 Taxa och regler för färdtjänst i Svedala kommun 
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§ 48  

Revidering av Tillämpningsregler till avgifter med 
mera för insatser avseende personer tillhörande 
LSS personkrets 

Dnr 2019-000049  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser avseende 
personer tillhörande LSS personkrets (författningssamling 2:34) i enlighet med 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att besluta 
revidera Tillämpningsregler till avgifter med mera för insatser avseende 
personer tillhörande LSS personkrets (författningssamling 2:34) i enlighet med 
förslag. 

Från 1 februari 2019 tog Skånetrafiken över ansvaret för färdtjänsten i Svedala 
kommun. I och med tillämpas Skånetrafikens regelverk. Det innebär att resor till 
och från daglig verksamhet inte längre är avgiftsfria. Författningssamlingen 
behöver därmed revideras.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-01-17 § 15 

Förslag till ändring, författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m 
för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets 
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§ 49  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2018 

Dnr 2018-000195  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna rapporteringen för tredje kvartalet 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden översända rapporterna till kommunfullmäktige samt till 
kommunens revisorer. 

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
föreligger får Vård och omsorg för kvartal 3 år 2018. 

Rapportering enligt 16 kap 6f SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
föreligger för Vård och omsorg för kvartal 3 år 2018. 

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.  

Handlingar i ärendet 
Rapportering enligt 16 kap 6f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL, 2018-10-26 

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, 2018-
10-26 

 

 



 

 

28(36) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50  

Val av ombud och ersättare till valberedningen i 
Sydvatten AB 

Dnr 2019-000105  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Linda Allansson Wester (M) som ombud i Sydvattens valberedning, 
samt 

att utse Ambjörn Hardenstedt (S) som ersättare i Sydvattens valberedning.  

Sammanfattning av ärendet 
Sydvatten har inkommit med begäran om att Svedala kommun ska utse 
representanter till Sydvattens valberedning.  

Enligt § 11 i konsortialavtalet ska 3 ledamöter och 9 suppleanter till Sydvattens 
styrelse utses av en särskild valberedning sammansatt av representanter från 
Bjuv, Båstad, Burlöv, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, 
Svedala, Vellinge och Ängelholms kommun.  

Valberedning möte är 22 mars kl. 13.00 på Sydvattens huvudkontor, Hyllie, 
Malmö.  

Handlingar i ärendet 
Kallelse till valberedningen av styrelseledamöter med flera i Sydvatten AB 

Föredragningslista 

Arbetsordning för valberedningen 

Lista ombud i valberedningen 

Protokoll från senaste sammanträdet i Vellinge kommun 2017 

Konsortialavtal 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar sig själv som ombud i Sydvattens 
valberedning. 

Ronny Johnsson (SD) nominerar Ambjörn Hardenstedt (S) som ersättare i 
Sydvattens valberedning. 

 

Linda Allansson Wester (M) är kommunalråd och Ambjörn Hardenstedt (S)är 
oppositionsråd.  
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns en nominering per uppdrag och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt framlagda förslag.  

Beslut skickas till 
Valda 

Sydvatten AB 
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§ 51  

Val av representant till styrelsen i Sydvatten AB 

Dnr 2019-000108  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Erik Stoy (M) som Svedala kommuns representant i Sydvattens 
styrelse.  

Sammanfattning av ärendet 
Sydvatten AB har inkommit med begäran om att Svedala kommun ska utse en 
representant för att nomineras till uppdrag i Sydvattens styrelse.  

Sydvatten är ett kommunägt företag, som leds av en styrelse som består av 
representanter från samtliga delägarkommuner. Bolaget bildades 1966 och är i 
dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. 

Sydvatten bedriver en kommunal verksamhet på uppdrag av kommunerna på 
samma villkor som svenska kommuner gör i allmänhet. 

Sydvatten som producerar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Erik Stoy (M) som representant i 
styrelsen.  

 

Erik Stoy (M) är också vice ordförande i Teknisk nämnd, som hanterar 
vattenfrågor.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda 

Sydvatten AB   
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§ 52  

Val av ombud och ersättare till bolagsstämman 
och ägarsamråd i Sydvatten AB 

Dnr 2019-000109  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Linda Allansson Wester (M) som ombud till bolagsstämman och 
ägarsamråd i Sydvatten AB, samt   

att utse Ronny Johnsson (SD) som ersättare till bolagsstämman och 
ägarsamråd i Sydvatten AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Sydvatten har inkommit med begäran om att Svedala kommun ska utse ett 
ombud och en ersättare till bolagsstämman och ägarsamråd i Sydvatten AB.   

Ordinarie årsstämma i Sydvatten AB äger rum måndag den 27 maj kl. 10.30, 
Malmömässan, Mässgatan 6 i Hyllie, Malmö.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester(M) nominerar sig själv som ombud till bolagsstämman 
och ägarsamråd.  

Tobias Ström (SD) nominerar Ronny Johnsson (SD) som ersättare till 
bolagsstämman och ägarsamråd.  

 

Linda Allansson Wester (M) är kommunalråd och Ronny Johnsson (SD) är 
oppositionsråd.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns en nominering per uppdrag och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt framlagda förslag.  

Beslut skickas till 
Valda 

Sydvatten AB      



 

 

32(36) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-02-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53  

Pensionsförvaltning rapport för januari 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Det föreligger redovisning av pensionsförvaltningen för januari månad 2019.  

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning januari månad 2019, daterad 2019-02-12 
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§ 54  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2019-000037  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Handlingar i ärendet 
a) Utbildningsnämnden, protokollsutdrag 2019-02-04 § 24, Val till 
utbildningsnämndens utbildningsutskott, inkom 2019-02-08, dokid 43910 

 

b) Utbildningsnämnden, protokollsutdrag 2019-02-04 § 25, Val av 
representanter för utbildningsnämnden i styrgrupp för FSI-projektet, skola och 
idrott, inkom 2019-02-08, dokid 43909 

 

c) Socialnämnden, protokollsutdrag 2019-01-17 § 12 Avropa avsatta medel för 
kostnader i samband med det nya hälso- och sjukvård, inkom 2019-02-08, 
dokid 43890 

 

d) Bygg- och miljönämnden, protokollsutdrag 2019-01-24 § 6, Skånes 
luftvårdsförbund, val av ombud och ersättare för ombud, inkom 2019-02-06, 
dokid 43883 

 

e) Bygg- och miljönämnden, protokollsutdrag 2019-01-24 § 7, Skånes miljö- och 
hälsoskyddsförbund, val av ombud och ersättare för ombud, inkom 2019-02-06, 
dokid 43882 

 

f) Bygg- och miljönämnden, protokollsutdrag 2019-01-24 § 9, FSI val av 
representant till styrgrupp, inkom 2019-02-06, dokid 43881 

 

g) Teknisk nämnd, protokollsutdrag 2019-01-22 § 10 Val till 
Trafiksäkerhetsgruppen, inkom 2019-02-05, dokid 43865 

 

h) Teknisk nämnd, protokollsutdrag  2019-01-22 § 11 Val till Referensgrupp för 
tillgänglighetsfrågor, inkom 2019-02-05, dokid 43858 
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i) Teknisk nämnd, protokollsutdrag  2019-01-22 § 12 Val till FSI-styrgrupp, 
inkom 2019-02-05, dokid 43857  

 

j) Pensionärsrådet , protokollsutdrag 2019-01-22 § 1, Val av ordförande i 
pensionärsrådet, inkom 2019-01-23, dokid 43720 

 

k) Pensionärsrådet, protokollsutdrag  2019-01-22 § 2, Val av vice ordförande i 
pensionärsrådet, inkom 2019-01-23, dokid 43721 

 

l) Svedab, sammanträdesprotokoll 2019-01-31, styrelsens presidium, inkom 
2019-02-06, dokid 43878 

 

m) Sydvatten, protokoll 2018-12-18, inkom 2019-01-21, dokid 43712 

 

n) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Anvisningar om 
ersättning som kommunen erhåller för arbete med krisberedskap och civilt 
försvar, inkom 2019-01-30, dokid 43791 

 

o) Valprövningsnämnden, beslut, överklagande av beslut att fastställa utgången 
av valet till kommunfullmäktige i Svedala kommun, inkom 2019-01-23, dokid 
43722 

 

p) Kommunförbundet Skåne, rapport, Kommuner och forskning i samverkan, 14 
goda exempel i Skåne, inkom 2019-02-08, dokid 43916 
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§ 55  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförandena informerar bland annat vad som är på gång i kommunstyrelsens 
olika utskott; för budgetutskottet, personalutskottet, plan- och 
exploateringsutskottet samt utskottet för arbete och integration. 

Kommundirektör Elisabeth Larsson informerar om landshövdingen Annelie 
Hulténs kommunbesök 19 februari. Först besökte hon Räddningstjänsten på 
eftermiddagen och sedan var det möte med kommunledningen i kommunhuset. 
Man pratade bland annat om problematiken kring el-försörjningen vid eventuell 
krissituation och bostadsförsörjningsfrågan. 

Sara Ripa (C) informerar om Välfärdskonferensen som hon besökt.  

Sara Ripa (C) informerar om mötet på Kommuninvest i Lund som hon och 
ekonomichef Luisa Hansson deltagit på.  

Kristina Larsen, kanslisekreterare, informerar om den utbildning som 
förvaltningen arrangerar för samtliga förtroendevalda i kommunen. Det är två 
utbildningstillfällen, 27 februari och 7 mars. Det är många som har anmält sig.  
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§ 56  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000079  

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 2019-01-28 § 13, som gäller från 2019-02-01.  

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 anmälda delegationsbeslut.  

 

 


