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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 25 mars 2019 kl 13:30-16:30 

 ajourneras kl 14:50-15:05 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ronny Johnsson  

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-03-27 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 57-89 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Ronny Johnsson   
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-03-25 

Anslaget sätts upp 2019-03-28 Anslaget till och med 2019-04-23 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus 
 

Underskrift 

  

 Therése Winqvist  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Sara Ripa (C) 
Valentin Jovanovic (S) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Daniel Forsberg (MP) 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats  
Jörgen Persson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner och gäster) 

Elisabeth Larsson, kommundirektör 
Kristina Larsen, kanslisekreterare 
Teresa Fridell, kanslichef 
Johan Lundgren, utbildningschef  §§ 57-85 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef        §§ 57-85 
Niclas Söderlund, IT-chef             §§ 57-58 
Tobias Hassgård, IT-strateg         §§ 57-58 
Bengt Persson, budgetekonom    §§ 57-63 
Peter Jörsgård, ekonom               §§ 57-66 
Micael Holm, lokalstrateg              §§ 57-58, 70 
Leena Berlin Hallrup, socialchef   §§ 59-70 
Linda Wolski, miljöstrateg             §§ 60-61 
Andreas Johansson, controller      §§ 62-63 
Nicole Klapp, praktikant från 8:e klass  §§ 57-85 
Oliver Sonesson, praktikant från 8:e klass  
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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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§ 57  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ett ärende utgår från dagordningen och det är 
Överföring av investeringsmedel från 2018. Kommunstyrelsens budgetutskott 
beredde ärendet 2019-03-20 och beslutade att ärendet återremitteras till 
nämnderna.  

Ordförande föreslår att ärendet Tillköpsförfrågan för tidtabell 2020 
Skånetrafiken utgår eftersom Skånetrafiken inte inkommit med något förslag till 
avtal som kommunstyrelsen. Ärendet förväntas behandlas på 
kommunstyrelsens möte i april.  

I övrigt föreslår ordförande att ärenden behandlas i den ordning som det 
sammanfaller bäst där tjänstemän närvarar. Ärende 12 behandlas som nr 14 
istället, i övrigt följs ärendeordningen.  
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§ 58  

Information om digitalisering i Svedala kommun  

Dnr 2019-000116  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Digitala Svedala - från vilda västern till slips och kavaj 

Under ett fåtal år har en mängd utveckling skett i Svedala kommun vad gäller 
det vi kallar digitalisering. Detta helt utan någon officiell digital agenda eller 
något annat strategiskt tänk där eldsjälar åstadkommit fantastiska saker på kort 
tid. Vi ligger långt framme! Men tiden springer ikapp oss. Det är dags för nya 
tag om vi inte ska tappa farten. Ni kommer få en snabb genomgång av den 
utveckling som skett de senaste åren i form av konkreta exempel. Ni kommer 
också få veta vad som händer just nu i form av omorganisation och rustning för 
framtiden. Och ni kommer framförallt få veta vad som krävs för att fortsätta vara 
Digitala Svedala de kommande åren och inte gå tillbaka till Analoga Svedala. 

IT-chef Niclas Söderlund är föredragande.  
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§ 59  

Årsredovisning kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2018, Svedala kommun 

Dnr 2019-000125  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisningen för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
2018.    

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning och bokslut för 2018 för 
kommunfullmäktige och kommunstyrelse.  

Kommunfullmäktige visar ett överskott rörande budgeterade medel för 
genomförande av valen. Detta beror delvis på att statsbidraget blev något högre 
än förväntat. Kommunfullmäktige visar ett underskott om cirka 150 000 kronor 
för kommunfullmäktiges egen verksamhet. Detta beror på att kostnaderna för 
arvoden och iPads har varit högre än förväntat. 

Kommunstyrelsens verksamhetsområden visar upp en positiv avvikelse mot 
budget på 0,1 miljoner.   

Kommundirektör Elisabeth Larsson och ekonom Peter Jörsgård är 
föredraganden.  

Handlingar i ärendet 
Rapport Årsredovisning för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2018,  
2019-03-07 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Luisa Hansson   

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Kommunrevisionen  
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§ 60  

Årsredovisning med bokslut 2018, Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000064  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till kommunrevisionen överlämna föreliggande årsredovisning.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har upprättat årsredovisning för 2018. 
Miljömålsredovisning återfinns i bilaga 1 till detta ärende.  

Årets totala budgetavvikelse är positiv, 8,7 mnkr. Verksamheternas avvikelse 
ligger dock på ett minus, 11,7 mnkr, vilket är en försämring jämfört med tidigare 
år. Avvikelsen är således drygt 1 procent av det totala kommunbidraget 2018.  

Finansförvaltningens relativt stora överskott, +20,4 mnkr, beror mest på 
realisationsvinster i samband med tomtförsäljningarna, ej använd finansiell 
reserv tack vare låga räntor på lånen samt en del avsättningar som inte blivit 
utnyttjade. 

Slutrevisionen för Årsredovisningen är 3 april 2019. 

Budgetekonom Bengt Persson är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2018 för Svedala kommun, daterad 2019-03-22 

Bilaga 1 miljömålsredovisning 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef Luisa Hansson 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 

Kommunrevisionen   
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§ 61  

Miljömålsuppföljning 2018, Svedala kommun 

Dnr 2019-000133  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av rapporten Uppföljning av kommunens miljömålsarbete 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med miljömålen har under 2018 bland annat präglats av en ny 
översiktsplan med integrering av miljö- och hållbarhetsmål. Fler cykelvägar har 
anlagts, arbetet med att minska matsvinnet har fortsatt, en högre andel (40%) 
ekologisk mat har uppnåtts, laddstolpar för elbilar har installerats, 
uppvärmningen av Svedalahems och Svedabs fastigheter är i det närmaste 
100% fossilfri. Utlåningen av elcyklar visar att 81% kan tänka sig att skaffa en 
elcykel och 44% anser elcykeln vara ett fullgott alternativ till bilägande där de 
bor.   

Trots många framgångar är det en del som återstår för att uppnå miljömålen 
och det övergripande generationsmålet om en hållbar utveckling.  

Det handlar framför allt om behov av ett utökat strategiskt arbete för att göra det 
enklare att välja gång, cykel och kollektivtrafik, att hushålla med 
jordbruksmarken då klimatförändringarna leder till att alltfler jordar globalt blir 
obrukbara, att stärka upp naturvårdsarbetet och bevarandet av den biologiska 
mångfalden, att öka takten i klimatanpassningsarbetet, att aktualisera 
kommunens ansvar för vattenförsörjningen, att minska andelen flygresor i 
tjänsten samt att etablera ett system för återanvändning av kontorsmöbler.  

Handlingar i ärendet 
Rapport Uppföljning av kommunens miljömålsarbete 2018  

Tjänsteskrivelse av miljöstrateg, daterad 2019-03-18  
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§ 62  

Omfördelning investeringsbudget 2019 för VA-
enheten 

Dnr 2019-000115  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna omfördelning av investeringsbudgeten för VA-enheten enligt 
bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

att ge kommunstyrelsens budgetutskott i uppdrag att utreda eventuella villkor 
(riktlinjer/principer) och konsekvenser av att ge en nämnd delegation på att 
inom beslutad investeringsbudget att själv kunna vid behov göra 
omprioriteringar.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har inkommit med en begäran om omfördelning av 
investeringsbudgeten. Investeringsbudget 2019 för VA-enheten behöver 
omfördelas på grund av nya kostnadsberäkningar och tidplaner. 
Omfördelningen innebär total sett inte någon utökning av den sedan tidigare 
beslutade investeringsbudgeten för VA-enheten och har därmed inga effekter 
på det sedan tidigare annonserade behovet av taxehöjningar för kommande år.  

Investeringsbudgeten 2019 för VA-enheten beräknas totalt till 51,7 mkr efter 
föreslagna omfördelningar men innan tillägg för det sedan tidigare äskade 
behovet av omföringar från 2018 års investeringsbudget på 13,7 mnkr. Då den 
beslutade investeringsbudgeten 2019 är 55,2 mkr innebär de föreslagna 
omprioriteringarna en minskning av investeringsbudgeten med 3,5 mnkr. 

Förändringarna i investeringsbudgeten är en kombination av utökade anslag för 
en del projekt och minskade anslag för en del projekt. Prognosen är att 
kostnaderna för främst projekten Bara Backar, VA-ledningar i Kyrkogatan och 
dagvattenmagasin i Sveagatan bedöms öka mest. 

En del projekt kommer dock att behöva skjutas på framtiden och därmed 
kommer investeringsbudgeten för dessa projekt att minska. Orsaken till behovet 
av framskjutning är att det fattas personella resurser att genomföra projekten. 
Budget 2020 kommer därför att behöva ses över för att korrigera personella 
resurser mot antalet investeringsprojekt som avses genomföras.  

Ekonomienheten har inget att erinra på förslaget från teknisk nämnd.      

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2019-03-20.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller Andreas Johansson, daterad 2019-03-12 
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Tjänsteskrivelse av tf VA-chef Lin Linde, daterad 2019-02-11 

Förslag till ombudgetering mellan VA-enhetens investeringsprojekt i 
investeringsbudgeten för 2019, daterad 2019-02-12  

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-02-27 § 24 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens budgetutskott 

Ekonomichef Luisa Hansson 

Teknisk nämnd (för kännedom)   



 

 

13(40) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-03-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63  

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 
ekonomienhetens förslag och i enlighet med tabell tillhörande denna 
tjänsteskrivelse där det totala kommunbidraget justeras från 1 152 978 tkr till 
1 189 411 tkr.   

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger 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.  

Ekonomienheten föreslår justerade kommunbidrag, med anledning av följande 
beslut och förändringar i verksamheten. Enligt budgetbeslut i 
kommunfullmäktige i november 2018 § 118 är kommunstyrelsen bemyndigad 
att besluta om kommunbidragsjusteringar som inte påverkar resultatet.  

Förslag på justeringarna redogörs i tjänsteskrivelse.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av budgetekonom Bengt Persson, daterad 2019-03-06 

Justering av kommunbidrag per 2019-04-30 med bilagan      
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§ 64  

Kommunstyrelsens intern kontrollplan 2018 - 
uppföljning 

Dnr 2019-000142  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2018 för 
kommunstyrelsen och ställa sig bakom föreslagna åtgärder.   

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll har genomförts för kommunstyrelsens verksamhet i enlighet med 
den beslutade intern kontrollplanen för 2018. Ett antal åtgärder föreslås i 
uppföljningen.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Luisa Hansson, daterad 2019-03-13 

Rapport Intern kontroll, uppföljning 2018 för Kommunstyrelsen, daterad 2019-
03-22  
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§ 65  

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000076  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2018 och ställa sig 
bakom föreslagna åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll har genomförts i enlighet med den beslutade intern 
kontrollplanen för 2018. Ett antal åtgärder föreslås i uppföljningen   

Handlingar i ärendet 
Samlad rapport för Uppföljning av intern kontroll 2018 för Svedala kommun, 
daterad 2019-03-22 

Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden, 2019-02-25 

Tjänsteskrivelse samt intern kontroll uppföljning, Bygg- och miljönämnden  

Protokollsutdrag Socialnämnden, 2019-02-21 

Rapport från Socialnämnden, intern kontroll 2018, 2019-02-21 

Protokollsutdrag Utbildningsnämnden, 2019-02-08 

Rapport från Utbildningsnämnden, 2019-02-08   

Protokollsutdrag Teknisk nämnd, 2019-03-19 

Rapport från Teknisk nämnd, 2019-03-19   

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-06 

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-06 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnd, Socialnämnd, Utbildningsnämnd, Teknisk nämnd, samt 
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 
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§ 66  

Internbudget 2019 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, Svedala kommun 

Dnr 2019-000132  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens totala budgetram beslutad av 
kommunfullmäktige i november 2018, uppgår för år 2019 till 6 351 tkr för 
kommunfullmäktige och till 99 306 tkr för kommunstyrelsen.  

Första uppföljning av årets budget görs per siste mars. Budgeten bedöms vara i 
balans. Det finns dock oro för fortsatt höga kostnader för ekonomiskt bistånd 
(arbete/integration).   

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges internbudget 2019   

Kommunstyrelsens internbudget 2019   

Beslut skickas till 
Kommundirektör  
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§ 67  

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 ekonomichef Luisa 
Hansson eller kanslichef Teresa Fridell att teckna kommunens firma, 
innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, köpekontrakt, köpebrev 
och övriga för kommunen rättsliga bindande handlingar,  

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

att firmateckningsbeviset gäller från och med 1 april 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar krävs ändringar av 
firmateckningsbeviset.  
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§ 68  

Exploateringsprogram 2019-2023 för Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000126  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna framlagt förslag till Exploateringsprogram för Svedala kommun 
gällande perioden 2019-2023.   

Sammanfattning av ärendet 
Strategisk planeringsenhet har arbetat med att ta fram ett nytt 
exploateringsprogram för bostäder och industri för perioden 2019-2023. 
Exploateringsprogrammet beskriver pågående och kommande 
exploateringsprojekt i Svedala kommun och innehåller tabeller över förväntad 
utbyggnadstakt inom perioden. 

Innehållet i exploateringsprogrammet kommer användas som underlag för den 
befolkningsprognos som görs årligen.   

Kommunens bostadspolitiska mål ska uppdateras under mandatperioden.   

Kommunstyrelsens plan och exploateringsutskott har berett ärendet 2019-03-
07.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från plan- och exploateringsutskottet 2019-03-07 § 6 

Förslag till Exploateringsprogram 2019-2023 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-01   
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§ 69  

Heltid som norm och rättelse av beslut rörande 
projektet heltid som norm 

Dnr 2017-000204  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att Socialnämnden har förfoganderätt över avsatta medel till Heltid som norm, 
samt 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ändra tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige 2018-11-28 § 118 (sid 12) 
avseende kommunbidrag till Socialnämnden för att förtydliga att 1 000 tkr 
används till projektet Heltid som norm och 2 000 tkr till projekt Holmgården.  

Sammanfattning av ärendet 
Målsättningen enligt SKL och kommunal är att alla medarbetare som nyanställs 
ska anställas på heltid samt att deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete/ 
önskad sysselsättningsgrad. Senast 2020-12-31 ska samtliga medarbetare ha 
erbjudits heltidsanställning.  

Inom ramen för Vård och omsorg är det övergripande syftet att skapa en hållbar 
och långsiktig heltidsorganisation samt vara en attraktiv arbetsgivare. 
Inledningsvis initieras ett pilotprojekt på tre särskilda boenden. Målsättningen är 
under projektperioden att utvärdera effektivisering av ny modell för 
bemanningsplanering samt kostnadseffektivitet.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Leena Berlin Hallrup, daterad 2019-03-20 

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-28 § 118 

Beslut skickas till 
Socialnämnden  
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§ 70  

Remissyttrande lokalförsörjningsplan för 
perioden 2020-2029 

Dnr 2019-000050  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att översända remissyttrande över förslaget till Strategisk lokalförsörjningsplan 
för perioden 2020-2029 (remissversion) i enlighet med tjänsteskrivelse av 
lokalstrateg, daterad 2019-03-18 till teknisk nämnd. 

• Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att det i förslaget till strategisk 
lokalförsörjningsplan särskilt betonas att kommunfullmäktiges beslut om 
lokalförsörjningsplan inte automatiskt innebär beslut om start av och medel till 
projekt för de behov som redovisas. 

• Kommunstyrelsen bekräftar att det finns behov av förändrade lokaler för 
Räddningstjänsten samt Gata och Park,   

     - Kommunstyrelsen föreslår att ytterligare ett alternativ studeras - hela eller 
delar av Gata och Parks lokaler flyttas till andra lokaler eller andra lokaler 
uppförs och erforderlig ombyggnad för Räddningstjänsts räkning sker i 
befintliga. lokaler med eller utan IT.  

• Kommunstyrelsen ger teknisk nämnd i uppdrag att ta fram kostnader för 
ombyggnad av kommunhuset, etapp II, med förslagsvis två nya mötesrum, nytt 
vilrum, ombyggnad av personalrum och ombyggnad av dusch- och 
omklädnadsrum, samt  

• Kommunstyrelsen ge teknisk nämnd i uppdrag att undersöka möjligheten att 
hyra kontorslokaler av externa hyresvärdar under en begränsad tid utifrån 
redovisat behov av nya arbetsplatser, samt 

att redaktionell justering av textens ordval i punkt 5.3.3. Anläggningen används 
även för andra sociala bostadsförsörjningsmål än till endast nyanlända.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till 
Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 och översänt till 
kommunstyrelsen på remiss för yttrande. Förslaget är en sammanställning av 
respektive verksamhetsområdes redovisade behov av lokaler, förändring av 
eller avveckling av lokaler. 

Kommunstyrelsen behandlar detta ärende som egen nämnd avseende de 
lokaler kommunstyrelsen direkt ansvar för.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse omarbetat yttrande lokalförsörjningsplan, daterat 2019-03-25 
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Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-01-22, § 8 

Tjänsteskrivelse av lokalstrateg Micael Holm, daterad 2019-01-15 

Remissversion Förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2020-
2029, daterad 2019-01-14 

Bilaga 1 till remissversion, Sammanställning av verksamheternas och 
kommunstyrelsens lokalbehov och lokalförändring, daterad 2019-01-14    

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd  
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§ 71  

Remissyttrande om Energiplan för Lunds 
kommun med åtgärder 2019-2026 

Dnr 2019-000028  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna yttrandet över Lunds energiplan som sitt svar.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lagen om kommunal planering (1977:439) ska det i varje kommun finnas 
en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi, en så kallad 
energiplan. Denna ska främja hushållningen med energi, verka för en säker och 
tillräcklig energitillförsel samt antas av kommunfullmäktige. Energiplanen ska, 
förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering, även bidra till att nå 
kommunens klimatmål och Lunds kommuns åtaganden enligt 
Borgmästaravtalet.  

Den föreslagna energiplanen avses genomföras under 2019-2026, och ska 
medföra att kommunens mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 80 
procent till 2030 kan realiseras. Planen är indelad i fyra delområden;  

1. Ökad självförsörjning av förnybar energi med cirkulära flöden  

2. Engagera flera i energiomställningen,  

3. Energieffektiva fordon och distribution av förnybara drivmedel samt  

4. Energieffektiva fastigheter och byggentreprenader. 

Förslaget utgår från klimatmål satta i kommunens miljömålsprogram, det sk. 
LundaEko, samt framför allt två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling 
2030, dvs. mål 7 Hållbar energi för alla och mål 13 Bekämpa 
klimatförändringen. 

Miljöstrategen redogör för synpunkterna i tjänsteskrivelse.  

Handlingar i ärendet 
Energiplan för Lunds kommun med åtgärder 2019-2026 

Följebrev om energiplan 

Tjänsteskrivelse av miljöstrateg Linda Wolski, daterad 2019-03-06   

Beslut skickas till 
Lunds kommun, kommunkontoret  
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§ 72  

Remiss rörande Samspel för hälsa, SOU 2018:80 
Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård 
och sjukförsäkring 

Dnr 2019-000022  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avstå från att yttra sig.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har skickat betänkandet SOU 2018:80 Samspel för hälsa. 
Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring.  
Remissvaren ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 17 april 2019.  

Utredningens uppdrag handlar om att utforska former för finansiellt samspel 
mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården som stöder en sådan 
process. Finns det något effektivt sätt att ge landstingen kontinuerliga 
incitament för en hållbar utveckling i positiv riktning för individ och samhälle, 
och hur ser det i så fall ut? 

Utredningens samlade bedömning är att landstingens finansiella relation till 
sjukfrånvaro inom ramen för finansiell samordning bör utgå från en indirekt 
finansiell relation, dvs. med statliga stimulansmedel som bas. 

Handlingar i ärendet 
Bestänkandet Samspel för hälsa, SOU 2018:80 

Sändlista 

Beslut skickas till 
Socialdepartementet, regeringskansliet  
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§ 73  

Skånetrafiken Serviceresors kontaktinformation 
med samarbetspartners 

Dnr 2019-000137  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Carin Falck (BP) till Svedala kommuns representant i politikerrådet för 
Skånetrafiken Serviceresor för färdtjänstresor, samt 

att utse Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet som de två organisationer 
som ska representera Svedala kommun i Kundrådet för Skånetrafiken 
Serviceresor för färdtjänstresor.   

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne. Skånetrafikens uppdrag är 
att driva den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Skåne som utgörs av gula 
regionbussar, gröna stadsbussar, Pågatåg, Öresundståg och Serviceresor 
(färdtjänst och sjukresor). 

Den 1 februari 2019 övergick färdtjänsten i Svedala kommun i Skånetrafikens 
Serviceresors regi. Serviceresor färdtjänst har tre olika råd för att få en bred 
kontaktyta med sina samarbetspartners: Tjänstemannarådet, Politikerrådet 
samt Kundrådet.  

Kanslichef Teresa Fridell har utsetts som representant för Tjänstemannarådet.  

Tjänstemannarådets nästa möte är 23 april, Politikerrådet 24 april samt 
Kundrådet 18 april. 

Sekreterarna i Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet är administrativa 
kontaktpersoner till Serviceresor. Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet får 
utse vem av ledamöterna som ska åka till Kundrådet. 

Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet förbereder de två personer som utses 
med att ha ett ärende på sin dagordning inför kommande möte i Kundrådet, så 
får de två personer med sig diverse inspel och medskick till Kundrådet. Vid 
påföljande möte i Pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet återrapporterar de 
två personerna vad som informerades om på Kundrådet.  

Handlingar i ärendet 
Blankett från Skånetrafiken Serviceresor för färdtjänst    

Beslut skickas till 
Skånetrafiken Serviceresor   
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§ 74  

Val av ombud och ersättare till valberedningen i 
Sysav 

Dnr 2019-000148  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Linda Allansson Wester (M) som ombud i Sysavs valberedning för tiden 
till och med 2022-12-31, samt 

att utse Ambjörn Hardenstedt (S) som ersättare i Sysavs valberedning för tiden 
till och med 2022-12-31.  

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

Valberedningarna i delägarkommunerna fungerar som valdelegation för 
utseende av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och 
lekmannarevisorsuppleanter i Sysav (inklusive ordförande och vice ordförande i 
styrelsen) för inval på årsstämma i Sysav.  

Ordföranden i Malmö kommuns valberedning har till uppgift att se till så att 
uppgiften kan fullgöras, och om det behövs, kalla till sammanträde med 
valdelegationen för Sysav.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Sysav angående nominering av nya ledamöter i SYSAV:s 
styrelse till och med årsstämma 2023, inkom 2019-01-09  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar sig själv som ombud och nominerar 
Ambjörn Hardenstedt (S) som ersättare, vilket kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda  

Malmö kommun, kommunfullmäktiges expedition  
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§ 75  

Val av representant till styrelsen i Sysav 

Dnr 2019-000149  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Per Olof Lindgren (L) som Svedala kommuns representant i Sysavs 
styrelse för tiden fram till och med årsstämma 2023.  

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

Moderbolaget Sysav och dotterbolaget Sysav Industri AB är offentligt ägda 
aktiebolag med styrelser sammansatta av politiker från de 14 skånska 
ägarkommunerna. 

Styrelserna sammanträder sju gånger per år. Styrelserna består av 11 
ledamöter och 12 suppleanter.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Sysav angående nominering av nya ledamöter i Sysav's styrelse 
till och med årsstämma 2023, inkom 2019-01-09  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Per Olof Lindgren (L) som representant i 
styrelsen, vilket kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda  

Malmö kommun, kommunfullmäktiges expedition  
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§ 76  

Val av ombud och ersättare till bolagsstämman 
och ägarsamråd i Sysav 

Dnr 2019-000008  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Linda Allansson Wester (M) som ombud till bolagsstämman och 
ägarsamråd i Sysav för tiden fram till och med årsstämma 2023, samt   

att utse Ronny Johnsson (SD) som ersättare till bolagsstämman och 
ägarsamråd i Sysav för tiden fram till och med årsstämma 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som utgörs av representanter 
för ägarna. Årsstämman utser bolagets styrelse som ansvarar för organisation 
och förvaltning av bolagets angelägenheter.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Sysav angående nominering av nya ledamöter i Sysav's styrelse 
till och med årsstämma 2023, inkom 2019-01-09  

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

Peter Frost Jensen (SD) nominerar Ronny Johnsson (SD) som ersättare, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda  

Malmö kommun, kommunfullmäktiges expedition 
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§ 77  

Val av ombud och ersättare till stämman i 
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd 

Dnr 2019-000072  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ambjörn Hardenstedt (S) som stämmoombud till stämman i Segeåns 
vattendragsförbund och Vattenråd för tiden fram till stämman i maj 2023, samt   

att utse Magnus Lilja (SD) som ersättare för stämmoombud till stämman i 
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd för tiden fram till stämman i maj 
2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd har årsstämma 10 maj 2019.  
Stämmoombuden bör vara någon som inte sitter i styrelsen.  

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar med recipientkontroll, 
fiskeundersökningar, ger yttranden till olika myndigheter och andra över frågor 
som berör Segeå. Sedan år 2000 pågår det så kallade Segeåprojektet där 
syftet är att Segeå ska nå en god ekologisk status.  

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Ambjörn Hardenstedt (S) som ombud. 

Ronny Johnsson nominerar Magnus Lilja (SD) som ersättare, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd  
c/o Christel Strömsholm Trulsson, Svedala kommun 
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§ 78  

Val av ordinarie ledamot och ersättare till 
styrelsen i Segeåns vattendragsförbund och 
Vattenråd 

Dnr 2019-000073  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Göran Jepsson som ordinarie ledamot till styrelsen i Segeåns 
vattendragsförbund och Vattenråd för tiden fram till 2022-12-31. 

att utse Morgan Pedersen som ersättare till styrelsen i Segeåns 
vattendragsförbund och Vattenråd för tiden fram till 2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Val av ordinarie ledamot och ersättare till styrelsen i Segeåns 
vattendragsförbund och Vattenråd. 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd arbetar med recipientkontroll, 
fiskeundersökningar, ger yttranden till olika myndigheter och andra över frågor 
som berör Segeå. Sedan år 2000 pågår det så kallade Segeåprojektet där 
syftet är att Segeå ska nå en god ekologisk status.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Göran Jepsson (M) som ordinarie 
ledamot. 

Ronny Johnsson (SD) nominerar Morgan Pedersen (SD) som ersättare, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd  
c/o Christel Strömsholm Trulsson, Svedala kommun   
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§ 79  

Val av ombud och ersättare till stämman i Höje å 
vattenråd 

Dnr 2019-000056  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ambjörn Hardenstedt (S) som stämmoombud till stämman i Höje å 
vattenråd från årsstämman i maj 2019 till stämman i maj 2023.  

att utse Magnus Lilja (SD) som ersättare för stämmoombud till stämman i Höje 
å Vattenråd från årsstämman i maj 2019 till stämman i maj 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Höje å vattenråd utgör en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, 
vattenavledningsföretag och övriga, vilka är beroende av, eller engagerade i, 
vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Ambjörn Hardenstedt (S) som ombud. 

Ronny Johnsson nominerar Magnus Lilja (SD) som ersättare, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda  

Höje å vattenråd 
c/o Johan Johansson, Lunds kommun  
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§ 80  

Val av ordinarie ledamot och ersättare till 
styrelsen i Höje å vattenråd 

Dnr 2019-000055  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Göran Jepsson (M) som ordinarie ledamot till styrelsen i Höje å 
vattenråd för tiden fram till 2022-12-31. 

att utse Morgan Pedersen (SD) som ersättare till styrelsen i Höje å Vattenråd 
för tiden fram till 2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 
Höje å vattenråd utgör en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, 
vattenavledningsföretag och övriga, vilka är beroende av, eller engagerade i, 
vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Göran Jepsson (M) som ordinarie 
ledamot. 

Ronny Johnsson (SD) nominerar Morgan Pedersen (SD) som ersättare, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda  

Höje å vattenråd 
c/o Johan Johansson, Lunds kommun   
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§ 81  

Val av ordinarie ledamot och ersättare till 
Sydvästskånes grundvattenkommitté 

Dnr 2019-000144  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att utse Göran Jepsson (M) som ordinarie ledamot i Sydvästskånes 
grundvattenkommitté för Svedala kommun för tiden fram till 2022-12-31, samt,  

att utse Morgan Pedersen (SD) som ersättare i Sydvästskånes 
grundvattenkommitté för Svedala kommun för tiden fram till 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har idag att utse en ledamot och en ersättare i 
grundvattenkommittén för innevarande mandatperiod.  

Sydvästskånes grundvattenkommitté (SSGK) arbetar sedan 1964 med 
grundvattentillgångarna inom verksamhetsområdet. Verksamheten i kommittén 
har med tiden ändrats från ha haft som uppgift att klarlägga de hydrauliska 
förutsättningarna för ett optimalt utnyttjande av grundvattenresursen 
Alnarpsströmmen till att mer vara en tillgång för medlemmarnas och 
tillsynsmyndigheternas miljötillsyn.  

Grundvattenkommittén utgör en frivillig sammanslutning mellan kommuner och 
företag samt andra med intresse för grundvattnet i Sydvästskåne. Uppgiften är 
att administrera och genomföra undersökningar som rör grundvattnet i 
verksamhetsområdet.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Göran Jepsson som ordinarie ledamot. 

Ronny Johnsson (SD) nominerar Morgan Pedersen (SD) som ersättare, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till  
Sydvästskånes grundvattenkommitté, c/o VA Syd   
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§ 82  

Val av ombud vid ägarråd och bolagsstämma i 
Kommunassurans Syd 

Dnr 2019-000141  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ambjörn Hardenstedt (S) som ombud vid ägarråd och bolagsstämma i 
Kommunassurans Syd AB för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 
2023,  

att utse Ronny Johnsson (SD) som ersättare till ombud vid ägarråd och 
bolagsstämma i Kommunassurans Syd AB för tiden fram till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) startades i maj 2005 och ägs 
idag av 69 kommuner, varav merparten i södra Sverige. Bolaget erbjuder sina 
ägare i huvudsak sak- och ansvarsförsäkringar. Bolagets kontor ligger i Malmö. 

Under förra mandatperioden 2015-2018-12-31 hade Linda Allansson Wester 
och Ambjörn Hardenstedt uppdragen som ombud och ersättare för ombud.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Ambjörn Hardenstedt (S) som ombud 
och nominerar Ronny Johnsson (SD) som ersättare, vilket kommunstyrelsen 
bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB   
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§ 83  

Val av ombud vid ägarråd och bolagsstämma i 
Inera AB 

Dnr 2019-000140  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Per Mattsson (M) som ombud vid ägarråd och bolagsstämma i Inera AB 
från och med juni 2019 fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023, samt 

att utse Magnus Lilja (SD) som ersättare till ombud vid ägarråd och 
bolagsstämma i Inera AB från och med juni 2019 fram till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda 
kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. 
Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för 
invånare, medarbetare och beslutsfattare.  

Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. Inera 
har koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för ägarna, som länge 
var Sveriges regioner. 

Idag har Per Mattsson (M) och Jesper Sennertoft (S) de uppdragen till och med 
maj 2019. Inera AB har ägarråd 15 april 2019.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) nominerar Per Mattsson (M) som ombud. 

Ronny Johnsson (SD) nominerar Magnus Lilja (SD) som ersättare, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Valda  

SKL Företag AB, c/o Lena Dahl 
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§ 84  

Beslut om hur val förrättas till styrelsen för 
Stiftelsen Statarmuséet 

Dnr 2019-000034  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ge kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att utse 
varsin ledamot till styrelsen för Stiftelsen Statarmuseet i Skåne, samt 

att kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden även under kommande 
mandatperioder ska utse varsin ledamot utan att blanda in kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden utser varsin representant i 
Styrelsen för Stiftelsen Statarmuseet i Skåne. Dessa beslut skickas sedan till 
kommunstyrelsen för godkännande. Detta vill kommunstyrelsen ändra på.  

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden expedierar sina beslut till 
den det berör i stiftelsen och vidhåller sina kontakter med stiftelsen.  

Kultur- och fritidsnämnden ger ett årligt verksamhetsbidrag och 
Utbildningsnämnden ger ett litet bidrag till ett samarbete med Malmö stad som 
innebär att alla som går i fjärde klass i Svedala kommun erbjuds ett besök på 
Naturskolan och lika många fjärdeklassare i Malmö blir erbjuden ett besök på 
Statarmuseet.  

Svedala kommun utser färre än hälften av ledamöterna i stiftelsens styrelse. 
Detta innebär att det så kallade undantaget för dubbla engagemang i 6 kap. 31 
§ kommunallagen inte är tillämpligt. Den som är vald till styrelseledamot i 
stiftelsen får därför inte vara delaktig när kultur- och fritids- respektive 
utbildningsnämnden bereder och behandlar ärenden som berör anslag eller 
liknande till stiftelsen. Det finns dock inget som hindrar mot att den som är vald 
till ledamot i stiftelsens styrelse informerar nämnden om stiftelsens verksamhet.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare Kristina Larsen, daterad 2019-03-19 

Stiftelseurkund för stiftelsen 

Stadgar för stiftelsen   

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden      
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§ 85  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2019 

Dnr 2019-000060  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta    

att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 

att inte avskriva de motioner som ej avgjorts inom den 1-åriga 
beredningsfristen.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från de att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. 

Vidare står det i Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 att 
kommunstyrelsen ska en gång om året redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. 

I skrivandes stund finns det 19 motioner som bereds inom 
kommunförvaltningen, och för 9 av dessa motioner har den ettåriga 
beredningsfristen överskridits. De 9 motionerna finns med som handlingar i 
ärendet och är markerade med rött i listan och är ej avgjorda motioner inom den 
1-åriga beredningsfristen.   

Handlingar i ärendet 
Motion om att Svedala kommun ska ha Lindholmsdagarna som ett regelbundet 
återkommande evenemang 

Motion om att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm 

Motion om delvist införande av gågata på Storgatan i Svedala 

Motion om Svedala kommuns bygder i balans 

Motion om att förhindra spridning av mikroplaster från konstgräs 

Motion om att få till stånd en övergång från pendlarparkeringen söder om 
stationen till stationens perrong 

Motion om 3D fastighetsbildning av Svedala 15:11. f.d ICA-tomten 

Motion om att Svedalahem/Svedab ska inköpa fastigheter i Bara från 
PEAB/Volito 

Motion om upprustning och renovering av Svedala Folkets hus lokaler       
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§ 86  

Pensionsförvaltning rapport för februari 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning februari månad 2019, daterad 2019-03-21 
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§ 87  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000090  

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 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 

Protokoll kommunstyrelsen utskott för arbete och integration 2019-02-25 

Utredning av kommunens fastighetsföretag 

Beslut om tf teknisk chef 2019-02-18-2019-02-11    
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§ 88  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2019-000089  

Handlingar i ärendet 
a) Kommunstyrelsens plan och exploateringsutskott, protokollsutdrag 2019-02-
07 §§ 1-3 

b) Kultur- och fritidsnämnden, protokollsutdrag 2019-02-06 § 1, FSI-
representant 

c) Kultur- och fritidsnämnden, protokollsutdrag 2019-02-06 § 7 Lupp 2019  

d) Bostads AB Svedalahem, sammanträdesprotokoll 2019-02-12 §§ 1-7  

e) Svedala exploaterings AB, sammanträdesprotokoll 2019-02-12 §§ 1-4 

f) Trafikverket, Återkoppling efter remiss av Förslag kategorisering av 
cykelnätet, inkom 2019-02-11 

g) Trafikverket, Information om kommande trädsäkring av Ystadbanan genom 
avverkning av träd intill järnvägen, inkom 2019-02-11 

h) Förvaltningsrätten i Malmö, Dom, Överklagande rörande Beslut om lokal 
folkomröstning i Svedala kommun, inkom 2019-02-15, dnr 2018-356 

i) RÅSK, sammanträdesprotokoll 2019-02-18 

j) RÅSK, verksamhetsberättelse 2018, inklusive resultatrapport och 
balansrapport 

k) Länsstyrelsen, Förordnande som borgerlig vigselförrättare, inkom 2019-03-
05, dnr 2018-277  

m) Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration, Protokollsutdrag  med 
årsredovisning, dnr 2019-69 

n) Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration, protokollsutdrag med  
internbudget  

SKL, Inbjudan och program till regional utveckling 2019 Skapa bilder med hjälp 
av fakta, statistik och analyser. Tema: Sverige i Europa, inkom 2019-02-27 

SKL, meddelande från styrelsen, Rekommendation till kommunernas om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter, inkom 2019-03-07 
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§ 89  

Rapporter och anmälningar 

 

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 såsom Budgetutskottet, Personalutskottet, Plan- och 
exploateringsutskottet samt Utskottet för arbete och integration.  

Ambjörn Hardenstedts (S) informerar om vad som sades på Sysavs möte i förra 
veckan.  

Kommundirektör Elisabeth Larsson informerar om att ekonomichefen Luisa 
Hansson har sagt upp sig och slutar under sommaren.  

Linda Allansson Wester och Ambjörn Hardenstedt avtackade kommundirektör 
Elisabeth Larsson med fina tal och vacker blomma å sina egna och 
kommunstyrelsens vägnar, eftersom Elisabeth Larsson slutar på fredag.  

 

 


