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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 27 maj 2019 kl 13:30-17:30 
Ajourneras kl 14:45-15:00 samt 16:00-16:10 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Peter Frost Jensen 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-06-03 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 113-141 

 Martina Lindskog  

 Ordförande 
  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 
  

 Peter Frost Jensen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-05-27 

Anslaget sätts upp 2019-06-05 Anslaget till och med 2019-06-28 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, 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) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Jesper Sennertoft (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS) §§ 113-125 
Steen Salling (SD) för Peter Henriksson (ÄS) §§ 126-141 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) §§ 113-125 
Anders Nilsson (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Valentin Jovanovic (S) 
Daniel Forsberg (MP) 
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Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 
 
Johan Lundgren, tf kommundirektör §§ 113-123, 125-141 
Teresa Fridell, kanslichef 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef §§ 113-126 
Martina Lindskog, sekreterare 
Bengt Persson, Budget- & Redovisningschef §§ 113-119 
Lisbeth Berg, förslagsställare §§ 113-114  
Örjan Ulfshagen, revisorsersättare i Svedalahem och Svedab §§ 120-141 
Staffan Sundström, fastighetschef Svedab § 126 
Ingegerd Eriksson, ersättare i styrelserna för Svedalahem och Svedab § 126 
Björn Wennerlund, ersättare i styrelserna för Svedalahem och Svedab § 126 
Henrik Corneliussen, andre vice ordförande i teknisk nämnd § 126 
James Perlman, ledamot i styrelserna för Svedalahem och Svedab § 126 
Tommy Rosenberg, vice ordförande i styrelserna för Svedalahem och Svedab § 126 
Roland Ljungdell, ledamot i styrelserna för Svedalahem och Svedab § 126 
Per Olof Lindgren, ordförande teknisk nämnd § 126 
Cecilia Önnevik, VD Svedalahem och Svedab, deltog via telefon § 126 
 

 

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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§ 113  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

i enlighet med ordförandens förslag   
     

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärendeordningen anpassas efter inbjudna 
föredraganden och i övrigt lämplig ordning.                
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§ 114  

Idé Svedala - beslut efter förslag om gratis 
busskort (seniorkort) för personer som är över 70 
år 
Dnr 2019-000070  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att tillskriva Skånetrafiken om behovet av regionalt ställningstagande för 
framtagande av regionalt enhetligt seniorkort för resor med Skånetrafiken.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Genom idé Svedala har det föreslagits att alla som är skrivna i Svedala 
kommun och har en ålder av 70+ får åka gratis buss inom kommunen på ett så 
kallat Jojo seniorkort. 
Skånetrafiken erbjuder seniorkort, dock utan möjlighet att resa över 
kommungränsen. Kostnaden för seniorkort för Svedala kommun skulle bli 
omkring 500 000 kr vid införande 65+ om åldern höjs till 70+ minskar kostnaden 
till cirka 374 000 kr vid 75 + till 219 000 kr per år. 
Svedala kommun arbetar tillsammans med Skånetrafiken (Region Skåne), som 
är ansvarig för kollektivtrafiken, för en god kollektivtrafik för alla.  

Kommunens trafikingenjör, Annette Bengtsson, har i tjänsteskrivelse föreslagit 
kommunstyrelsen besluta att avstå från att införa seniorkort i kollektivtrafiken då 
det endast ger möjlighet till resor inom kommunen samt att tillskriva 
Skånetrafiken om behovet av regionalt ställningstagande i frågan 
Vid sammanträdet redogör förslagsställare Lisbeth Berg för sitt förslag. 

  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör, daterad 2019-05-17. 
Idé Svedala - förslag om gratis busskort (seniorkort) för personer som är över 
70 år.  

Kompletterande namnunderskrifter till förslaget.  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag på första att-satsen, det vill säga att 
avstå från att införa seniorkort i kollektivtrafiken då det endast ger möjlighet till 
resor inom kommunen, samt en ändring av andra att-satsen enligt följande. ”Att 
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tillskriva Skånetrafiken om behovet av regionalt ställningstagande för 
framtagande av regionalt enhetligt seniorkort för resor med Skånetrafiken.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslag till beslut, första beslutssatsen, mot avslag på 
detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ambjörn 
Hardenstedts (S) yrkande, det vill säga avslag på första beslutssatsen.  
Ordföranden ställer därefter förslag till beslut, andra beslutssatsen, mot 
Ambjörn Hardenstedts (S) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande.  

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Trafikingenjör, miljö och teknik 

Kanslichefen 
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§ 115  

Idé Svedala - beslut efter förslag om åtgärder för 
ökad trygghet 
Dnr 2019-000114  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att remittera ärendet till Rådet för trygghet och folkhälsa för ytterligare 
beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Till Idé Svedala har inkommit förslag som handlar om hur kommunen kan skapa 
ett bättre brottsförebyggande arbete. Förslaget har fått 51 bifallsröster och 2 
som röstat emot. Förslaget handlar om att reducera kriminalitet i Svedala 
genom olika exempel på förebyggande åtgärder.   
 
Rådet för trygghet och folkhälsas styrgrupp består av kommunstyrelsens 
ordförande och 2:e vice ordförande, kommundirektör, utbildningschef, 
socialchef, säkerhetschef, lokalpolisområdeschef Trelleborg samt sekreterare.  
Kommunstyrelsens presidium föreslår att ärendet ska remitteras till Rådet för 
trygghet och folkhälsa för ytterligare beredning.  

Handlingar i ärendet 
Idé Svedala - förslag om Trygghet och säkerhet, Reducera kriminalitet i 
Svedala genom förebyggande åtgärd 

     
     

Beslut skickas till 
Rådet för trygghet och folkhälsa 
Förslagsställaren 
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§ 116  

Tillköpsförfrågan för tidtabell 2020 Skånetrafiken 
Dnr 2019-000117  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna förslaget till tillköp för trafikåret 2020.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken har ställt frågan om kommunen är intresserad av tillköp av trafik 
för trafikåret 2020, 2019-12-15 och ett år framåt. En förändring är att de 
linjelagda turerna på linje 140 görs om till efterfågestyrda turer. Kommunens 
kostnader beräknas till 120 000 kronor, vilket är lägre än den beräknade 
kostnaden 2019.  
Kommunen föreslås göra ett tillköp på alla efterfågestyrda turer på linjerna 143 
och 153 samt stå för 76% av kostnaden av linje 140 och 82 % av 
närtrafikkostnaderna i N0 3.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikplanerare, daterad 2019-05-09.  

Förfrågan om tillköp av kollektivtrafik Skåne, daterad 2019-05-03.  
Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2020, 2019-12-15 och ett år framåt  

Trafiktillköpskontrakt 2018-05-03/2018-05-17 
     

     

Beslut skickas till 
Skånetrafiken 

Trafikingenjör 
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§ 117  

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2019 
Dnr 2019-000093  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten,  
att bjuda in enhetschefen för Arbete och integration samt socialchefen till 
kommunstyrelsen den 17 juni 2019 för föredragning om kostnader för 
försörjningsstöd och individ- och familjeomsorg (IFO), samt 
att påminna nämnderna om tidigare uppmaning (KS § 37, 2019) att inte 
överskrida sina budgetar 2019.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten Ekonomisk uppföljning januari-april 2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag på uppföljning som omfattar kommunens 
ekonomiska ställning samt utfall för nämnderna vad gäller drift och investeringar 
till och med siste april 2019. Ekonomienheten har gått igenom samtliga större 
balansposter, periodiserat utfallet och stämt av budget och kommunbidrag för 
första tertialet. Verksamheterna har lämnat kommentarer till utfallet och 
prognosen samt redogjort för viktiga händelser under årets första fyra månader. 
Nämndernas kompletta rapporter beslutas i respektive nämnd. Budgetutskottet 
har fått information om uppföljningen. 
Nämndernas gemensamma prognos visar på ett befarat underskott och därmed 
riskerar kommunen att det finansiella målet om god budgetföljsamhet inte 
uppnås. Underskotten är koncentrerade till följande verksamheter: 
kommunstyrelsen (arbete och integration), socialnämnden (IFO – köp av extern 
vård) samt bygg- och miljönämnd (inhyrd personal). Det krävs analys, 
konsekvensbeskrivning och kraftfulla åtgärder för att begränsa underskotten 
och försöka uppnå målet.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2019-05-21.  

Uppföljning januari-april 2019 Svedala kommun.  
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Beslut skickas till 
Enhetschef för Arbete och integration 
Socialchef 

Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
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§ 118  

Överföring av investeringsmedel från 2018 till 
2019 samt ombudgetering av investeringsprojekt i 
2019 års budget 
Dnr 2019-000071  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att överföra 29,7 mnkr, enligt specifikation i yttrandet, från kommunens 
investeringsbudget för 2018 till kommunens investeringsbudget för 2019, 
att ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 6,9 mnkr, enligt yttrande, till tekniska nämndens, 
avgiftsfinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2019,  
att ombudgetera från tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2018 1 mnkr, enligt yttrande, till tekniska nämndens, 
skattefinansierad verksamhet, investeringsbudget för 2019, samt 

att inom ramen för tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, 
investeringsbudget för 2019 ombudgetera 1,3 mnkr enligt yttrande.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har 
inkommit med begäran om överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019.  
Teknisk nämnd begär omföring med 13,9 mnkr, varav avgiftsfinansierad 
verksamhet står för 11 mnkr. Utbildningsnämnden begär omföring med 11,9 
mnkr. Kultur- och fritidsnämnden begär omföring med 3,8 mnkr. Totalt begär 
nämnderna omföringar med 29,6 mnkr. För kommunstyrelsens egen 
verksamhet finns ett behov av överföring av investeringsmedel från 2018 till 
2019 med 0,1 mnkr. Totalt för kommunen blir således behovet av överföring 
29,7 mnkr.  
Teknisk nämnd begär även ombudgetering med 7,9 mnkr av 2018 års 
investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget. 6,9 mnkr avser 
avgiftsfinansierad verksamhet och 1 mnkr avser skattefinansierad verksamhet. 
Nämnden begär dessutom ombudgetering inom 2019 års investeringsbudget 
för den skattefinansierade verksamheten med 1,3 mnkr.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om investeringsöverföring 2018, daterad 2019-05-17.  

Yttrande från ekonomienheten avseende begäran om överföring av 
investeringsmedel samt ombudgetering av investeringsprojekt. 
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Tjänsteskrivelse av tf VA-chef, daterad 2019-02-11.  

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-01-22, § 6.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 119  

Information inför budget 2020-2022 för Svedala 
kommun 
Dnr 2019-000177  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att arbeta i en annan ordning inför budget 2020-2022,  
att ge ekonomienheten i uppdrag att ta fram förslag på ny 
ekonomistyrningsprocess för mandatperioden 2019-2022,  
att på kommande sammanträde den 17 juni 2019 fastställa underlag till 
nämnderna att yttra sig över senast den 13 september 2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten ger information om det ekonomiska läget inför budget 2020 
med flerårsplan 2021-2022.  

Budgetutskottet har berett ärendet och beslutat att föreslå kommunstyrelsen att 
arbeta i en annan ordning inför budget 2020-2022.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag budgetutskottet 2019-05-15, § 28.  
     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 120  

Årsberättelse och revisionsberättelse 
Samordningsförbundet Nils 2018 
Dnr 2019-000208  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna årsredovisningen för 2018, samt 
att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet Nils avseende år 2018.  

Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisningen för 2018, samt att, för Svedala kommuns del, 
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, daterad 2019-04-30.  

Verksamhetsberättelse 2018 för Samordningsförbundet NILS.  
Revisionsrapport 2018 för Samordningsförbundet NILS.  

Information om årsredovisning från Samordningsförbundet NILS, inkommen 
2019-04-23.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 121  

Samverkansavtal avseende Bara Söder  
Dnr 2018-000020  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ändra i förslag till samverkansavtal avseende Bara Söder så att punkt 7.2 får 
följande lydelse. "Ambitionen är att detaljplanen för Galoppområdet ska vinna 
laga kraft under 2021 och byggstart planeras till 2022. Utbyggnadsperioden 
beräknas till ca 5 år". 

att ingå samverkansavtal avseende Bara Söder.  

Protokollsanteckning 
Daniel Forsberg (MP) lämnar följande not till protokollet. ”Vi, Miljöpartiet de 
gröna i Svedala, stödjer inte planerna på utbyggnad inom Bara Söder och står 
således inte bakom samverkansavtalet”.  

Sammanfattning av ärendet 
Baserat på avsiktsförklaring, daterad 11 juni 2018, som ingåtts mellan parterna i 
projektet Bara Söder har förhandlingar genomförts för att ta fram 
samverkansavtal avseende Bara Söder för att skapa förutsättningar för att 
förverkliga projektet. Parterna är nu överens om samverkansavtalet avseende 
Bara Söder. 
Samverkansavtalet ingås mellan Värby Fastighets AB (Värby), Svensk Galopp 
ideell förening (Galoppen), PGA of Sweden National AB (PGA) och Svedala 
kommun (Kommunen). Avtalet innebär att det i framtiden skapas möjlighet för 
exploatering i området Bara Söder. Bara Söder är beläget i tätorten Bara, söder 
om Malmövägen och ligger i anslutning till befintlig golfbana, PGA Sweden 
National. 
Området finns med i Svedala kommuns nya översiktsplan, vilken antogs av 
kommunfullmäktige 28 november 2018. Området utpekas för följande: 

• besöksnäring, fritid 

• utbyggnadsområde för bostäder som inkluderar områden för 
allmännyttig verksamhet såsom exempelvis förskola och/eller skola, 
samt  

• utbyggnadsområde för verksamheter.   

 
Galoppen har för avsikt att etablera en större galoppanläggning inom Bara 
Söder och på mark i anslutning därtill, med tävlingsbana, träningsytor, 
stallplatser för ca 250 hästar, tillhörande bebyggelse och parkeringsytor.  
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Värby och PGA avser att utveckla marken inom Bara Söder för hotell- och 
konferensanläggning och bostadsbebyggelse.  
Inom området kan kommunen komma att ställa krav på att en tomt för 
allmännyttig verksamhet, såsom exempelvis förskola, ska planeras. Kommunen 
och Värby ska gemensamt bestämma den Allmännyttiga tomtens lokalisering 
och area. Det kan i nuläget inte avgöras definitivt behov eller omfattning av en 
sådan tomt.  
Eventuella behov kommer att hanteras i detaljplanearbetet och regleras i 
kommande exploateringsavtal. Behov, placering och area på den Allmännyttiga 
tomten ska avgöras efter samråd mellan Kommunen och Värby/PGA inom 
ramen för detaljplaneprocessen.  

Detta samverkansavtal utgör ingen förpliktelse för någon Part att framöver ingå 
exploateringsavtal, marköverlåtelseavtal eller annat avtal avseende projekten. 
Detta avtal innefattar dock förpliktelser, under detta Avtals löptid, om 
samverkan i punkten 5, ekonomi i punkten 8.6 och organisation (i relevanta 
delar) i punkten 9.   

I förslag till samverkansavtal föreslås en justering av punkt 7.2.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 2019-05-10. 

Förslag till Samverkansavtal avseende Bara Söder.  
Bilaga 1.1 "Bara Söder", redovisning av markanvändning enligt 
Översiktsplanen.  
Bilaga 2.1.3 Koncept för utbyggnad av hotell, konferens och spa.  

Bilaga 3.2.3 Kartan över infartsvägen.  

Bilaga 6.3 Timtaxa.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2019-05-09, 
§ 19.  

Avsiktsförklaring daterad 2018-06-11.  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Hans Järvestam (M) och 
Ronny Johnsson (SD), bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande 
förslag.    

Beslut skickas till 
Strategiska planeringsenheten 
Kommunfullmäktige 
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§ 122  

Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029 
Dnr 2019-000050  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet justera förslaget till 
Lokalförsörjningsplan för 2020-2029 i enlighet med utbildningsnämndens 
yttrande. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta 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 
Teknisk nämnd har tagit fram förslag till Lokalförsörjningsplan 2020-2029. 
Förslaget har tidigare varit ute på remiss och kommunstyrelsen yttrade sig då 
över kommunstyrelsens egna lokaler och lokalbehov.  
Förslaget till Lokalförsörjningsplan har på nytt remitterats till 
utbildningsnämnden som har yttrat sig direkt till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-04-23, § 48.   

Förslag till Lokalförsörjningsplan för perioden 2020-2029, daterad 2019-04-04. 
Bilaga 1 Sammanställning av verksamheternas och kommunstyrelsens 
lokalbehov och lokalförändringar, daterad 2019-04-04. 

Redovisning av inkomna remissyttranden med kommentarer från Miljö och 
teknik, daterad 2019-04-04. 
Tjänsteskrivelse av lokalstrategen, daterad 2019-04-04.  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-25, § 70.  
     

     

Beslut skickas till 
Lokalstrateg 
Kommunfullmäktige 
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§ 123  

Begäran om att ta fram handlingar och kalkyler för 
en om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan 
Dnr 2017-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att planeringen för utbyggnaden av Spångholmsskolans matsal och kök avbryts 
till förmån för förslag om ny matsal i Hattstugans förskola samt utbyggnad av 
Spångholmsskolan.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2017, § 128, att teckna 
avsiktsförklaring om tillbyggnad av Spångholmsskolans matsal. Projektet har 
visat sig bli dyrare än förväntat. Utbildningsnämnden planerar därför istället att 
bygga en matsal för Baraskolans elever på Hattstugans förskola.  

 
Utbildningsnämnden har i beslut den 14 maj 2019 begärt att kommunstyrelsen 
ska avbryta planeringen för utbyggnad av Spångholmsskolans matsal och kök.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämnden, delegationsbeslut av nämndens ordförande, daterat 2019-
05-14. 
Avsiktsförklaring - Tillbyggnad av Spångholmsskolans matsal.  

     

     

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Svedab 
Lokalstrateg 
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§ 124  

Anställning av kommundirektör 
Dnr 2019-000308  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anställa Johan Lundgren som kommundirektör från och med 3 juni 2019.  

Jäv 
Tillförordnad kommundirektör Johan Lundgren närvarar inte på grund av jäv.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att anställa ny kommundirektör.  

MBL-förhandling ägde rum den 22 maj 2019.  

Handlingar i ärendet 
Protokoll från förhandling enligt §§ 11 och 19 MBL.  
     

     

Beslut skickas till 
HR-enheten 
Johan Lundgren  
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§ 125  

Information kring anställningsprocessen rörande 
utbildningschef och ekonomichef 
Dnr 2019-000309  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad kommundirektör Johan Lundgren redogör för kravprofilerna för de 
två tjänsterna. Kravprofilerna är framtagna i samråd med fack och berörda 
verksamheter. En rekryteringsfirma har handlats upp vilken kommer att bistå i 
rekryteringen.  
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§ 126  

Redogörelse för utredning av kommunens 
fastighetsföretag 
Dnr 2019-000179  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  
     

Sammanfattning av ärendet 
PWC har på uppdrag av Svedala kommun gjort en utredning av kommunens 
fastighetsföretag.  
Utredningen föredras av t.f. kommundirektör Johan Lundgren och teknisk chef 
Fredrik Löfqvist.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2019-04-10, § 18.  

Utredning av kommunens fastighetsföretag.  
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§ 127  

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala 
företagen Svedala kommunhus AB, Bostads AB 
Svedalahem och SVEDAB för 2019 
Dnr 2019-000223  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att konstatera att den verksamhet som Svedala kommunhus AB, Bostads AB 
Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab) bedrivit under 2018 varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna, bolagsordningarna och ägardirektiven.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § samma lag pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.  
Under 2018 ändrades ägarstrukturen för de kommunala bolagen då Svedala 
kommunhus AB bildades. Efter att Svedala kommun sålt Svedalahem till 
Svedala kommunhus AB och Svedalahem därefter sålt Svedab till Svedala 
kommunhus AB föreligger en äkta skatterättslig koncern med Svedala 
kommunhus AB som moderbolag. Svedala kommunhus AB har bland annat till 
uppdrag att svara för ägarstyrning och ledning av de två dotterbolagen 
Svedalahem och Svedab. 

Representanter för Svedala kommunhus AB, Svedalahem och Svedab samt 
från kommunförvaltningen hade den 30 april 2019 ägarsamråd och 
överläggning avseende om bolagens verksamheter varit förenliga med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Vid ägarsamrådet fördes vidare en dialog kring framtida 
samverkan mellan bolagen samt modell för ägarstyrning. Vidare diskuterades 
Svedalahems och Svedabs verksamheter under 2018 varvid relevanta punkter i 
bolagsordningarna och ägardirektiven genomgicks. Vid ägarsamrådet framgick 
inget annat än att bolagen uppfyller det som ålagts dem.  
Svedala kommunhus AB bildades i september 2018. Även Svedala 
kommunhus AB har enligt kanslienhetens bedömning bedrivit en verksamhet 
som varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
bolagsordning, ägardirektiv och de kommunala befogenheterna.  
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Kommunstyrelsen föreslås i beslut konstatera att bolagens verksamhet har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.  

Handlingar i ärendet 
Minnesanteckningar från ägarsamråd den 30 april 2019 med anledning av 
Svedala kommunhus AB:s uppsikt över de kommunala bolagen Svedalahem 
och Svedab.  
     

     

Beslut skickas till 
Svedala kommunhus AB 
Bostads AB Svedalahem 

Svedala Exploaterings AB (Svedab) 
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§ 128  

Revidering av bolagsordning för Bostads AB 
Svedalahem 
Dnr 2019-000224  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reviderad bolagsordning för Bostads AB Svedalahem.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 ombildades den kommunala bolagsstrukturen och en äkta 
skatterättslig koncern bildades med Svedala kommunhus AB som holdingbolag. 
Som ett led i detta sålde Svedalahem Svedab till Svedala kommunhus AB.  

På grund av ombildningen behöver bolagsordningen för Svedalahem revideras. 
Föreslagna ändringar framgår av förslaget till reviderad bolagsordning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-05-16.  
Förslag till reviderad bolagsordning för Bostads AB Svedalahem.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 129  

Revidering av bolagsordning för Svedala 
Exploaterings AB (Svedab) 
Dnr 2019-000225  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna reviderad bolagsordning för Svedala Exploaterings AB.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 ombildades den kommunala bolagsstrukturen och en äkta 
skatterättslig koncern bildades med Svedala kommunhus AB som holdingbolag. 
Som ett led i detta sålde Svedalahem Svedab till Svedala kommunhus AB. 

På grund av ombildningen behöver bolagsordningen för Svedab revideras. 
Föreslagna ändringar framgår av förslaget till reviderad bolagsordning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-05-16.  
Förslag till reviderad bolagsordning för Svedala Exploaterings AB (Svedab).  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

 



 

 

28(42) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-05-27  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 130  

Val av ombud vid bolagsstämma i Svedala 
kommunhus AB, Bostads AB Svedalahem och 
Svedala Exploaterings AB 
Dnr 2019-000301  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att utse Birgitta Delring (BP) som ombud vid bolagsstämma i Svedala 
kommunhus AB för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023,  
att utse Peter Frost Jensen (SD) som ersättare vid bolagsstämma i Svedala 
kommunhus AB för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023,  
att utse Sara Ripa (C) som ombud vid bolagsstämma i Bostads AB Svedalahem 
och vid bolagsstämma i Svedala Exploaterings AB (Svedab) för tiden fram till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023, samt  
att utse Peter Frost Jensen (SD) som ersättare vid bolagsstämma i Bostads AB 
Svedalahem och vid bolagsstämma i Svedala Exploaterings AB (Svedab) för 
tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 10 § punkt 4 i kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen 
förrätta val till ombud vid bolagsstämmor för kommunens helägda företag eller 
de vilka kommunen är delägare i.  
Kommunstyrelsen har nu att utse ombud vid bolagsstämmor i Svedala 
kommunhus AB, Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB 
(Svedab) för tiden fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 
Kommunstyrelsen ska även utse ersättare till ombuden.  

     

Yrkanden 
Ordföranden, Linda Allansson Wester (M), nominerar Birgitta Delring (BP) som 
ombud vid bolagsstämma i Svedala kommunhus AB, samt Sara Ripa (C) som 
ombud vid bolagsstämma i Bostads AB Svedalahem och vid bolagsstämma i 
Svedala Exploaterings AB (Svedab).  

Ronny Johnsson (SD) nominerar Peter Frost Jensen (SD) som ersättare vid 
bolagsstämma i Svedala kommunhus AB samt som ersättare vid 
bolagsstämma i Bostads AB Svedalahem och vid bolagsstämma i Svedala 
Exploaterings AB (Svedab).   
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
framlagda nomineringar.  

     

Beslut skickas till 
Birgitta Delring 
Sara Ripa 
Peter Frost Jensen 
Svedala kommunhus AB 
Svedalahem 
Svedab 
Troman 
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§ 131  

Anmälan av delegationsbeslut  
Dnr 2019-000204  

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 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23.  
Delegationsbeslut om att teckna rabatt/direktupphandlingsavtal med Omega 
Öresund AB.  

Delegationsbeslut om att delta i upphandling av resebyråtjänster.  
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§ 132  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2019-000183  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

     
     

Handlingar i ärendet 
a) Kommunförbundet Skåne, Skrivelse angående konsekvenser för de Skånska 
kommunerna i och med Arbetsförmedlingens aviserade förändring av 
verksamheten, inkom 2019-04-26 
b) Bostads AB Svedalahem, sammanträdesprotokoll 2019-04-16 §§ 8-15 
c) Kommunförbundet Skåne, Information angående förslag om ny 
finansieringsmodell för beräkning av allmän medlemsavgift för 
Kommunförbundet Skåne, inkom 2019-05-07, dnr 2018-360 
d) Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten avslår överklagande gällande 
Översiktsplan 2018 för Svedala kommun, inkom 2019-05-06, dnr 2018-39 
e) Svedala Tennisklubb, Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Svedalahallen AB för år 2018, inkom 2019-05-06 

f) Utbildningsnämnden information kring Mumindalens förskola, inkom 2019-05-
03  
g) Region Skåne, Prioriteringar för Skånes framtida regionala tillväxtarbete, 
inkom 2019-05-02. 
h) Protokollsutdrag socialnämnden 2019-04-11, § 52, Rekommendation till 
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  
i) Sydvattens AB:s årsredovisning 2018 med bilagor.  
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§ 133  

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 såsom budgetutskottet, personalutskottet, plan- och 
exploateringsutskottet samt utskottet för arbete och integration.  
 
Linda Allansson Wester (M) informerar om dialogmöte som hållits mellan 
Skånetrafiken och Skånes kommunledningar. Vid mötet betonade Linda 
Allansson Wester (M) vikten av att utveckla närtrafik och trafiken på 
landsbygden samt att Skånetrafiken bör ta ett samlat grepp kring frågan om 
seniorkort.  
 
Linda Allansson Wester (M) informerar om Sydvattens bolagsstämma den 27 
maj 2019.  
 
Ronny Johnsson (SD) och Sara Ripa (C) informerar om senaste sammanträdet 
i MalmöLundregionen (MLR). Vid sammanträdet fattades beslut om 
verksamhetsplan för MLR.  
 
Sara Ripa (C) informerar om Svedala Exploaterings AB:s och Bostads AB 
Svedalahems årsstämmor 2019. Vid årsstämmorna beslöts att 
styrelseordförandens arvode tillfälligt skulle halveras då styrelseordföranden 
även är arvoderat kommunalråd. Kommunstyrelsen har inget att invända mot 
detta.  
 
Hans Järvestam (M) informerar om pågående utredning av kostnader för 
gymnasieplatser i Lunds kommun.   
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§ 134  

Revidering av författningssamling 2:34 
Tillämpningsregler till avgifter med mera för 
insatser avseende personer tillhörande LSS 
personkrets 
Dnr 2019-000198  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att revidera författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för 
insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets med följande text "För 
personer som bor på gruppbostad eller trapphusboende är trygghetslarm och 
kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser avgiftsfria". 
     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår att författningssamlingen avseende tillämpningsregler 
till avgifter m.m. för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets 
ska kompletteras med följande: 

”För personer som bor på gruppbostad eller trapphusboende är trygghetslarm 
och kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser avgiftsfria.”  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-04-11, § 47.  
Förslag till ändring, författningssamling 2:34 Tillämpningsregler till avgifter m.m. 
för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 135  

Revidering av författningssamling 2:02 Avgift för 
frukost i skolan 
Dnr 2019-000221  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till reviderad författning 2:02 med nytt namn Avgift för måltider 
inom utbildning, att gälla från och med 1 september 2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Prisjusteringar av måltider har inte gjorts sedan 2001. Mot bakgrund av ökade 
personalkostnader samt att moms ska ingå i priset har teknisk nämnd tagit fram 
förslag till reviderad författning 2:02 "Avgift för måltider inom utbildning". I 
förslaget är all försäljning av måltider inom utbildning är samlad i samma 
författning.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-04-23, § 52. 

Tjänsteskrivelse av servicechefen, daterad 2019-04-17. 

Nu gällande författningssamling 2:02 Avgift för frukost i skolan.  
Förslag på revidering av författningssamling 2:02 Avgifter för måltider inom 
utbildning.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 136  

Revidering av författningssamling 2:16 Matpriser 
vid servering 
Dnr 2019-000217  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderad författning 2:16 Matpriser vid servering, att gälla från och med 
1 september 2019.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Prisjustering av matpriser vid servering har inte gjorts sedan 2014. Mot 
bakgrund av ökade kostnader för livsmedel och personal samt att all privat 
försäljning ska inkludera moms har teknisk nämnd tagit fram förslag på 
reviderad författning 2:16 Matpriser vid servering.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2019-04-23, § 53. 
Tjänsteskrivelse av servicechefen, daterad 2019-04-17. 

Förslag till reviderad författning 2:16 Matpriser vid servering. 

Gällande författning 2:16 Matpriser vid servering.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 137  

Val av representanter till Livsmedelsakademins 
Politikernätverk 
Dnr 2019-000220  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att utse Erik Stoy (M) och Steen Salling (SD) som Svedala kommuns 
representanter i Livsmedelsakademins politikernätverk för tiden fram till 31 
december 2022.  
     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har sedan tidigare medverkat i ett forum för livsmedel genom 
flera år. Ingegerd Eriksson (C) var Svedala kommuns representant. Enligt 
Ingegerd Eriksson var nätverket inte aktivt den senaste tiden.  
Vid ny mandatperiod ska uppdragen väljas på nytt och det gamla nätverket för 
livsmedel gick inte att finna. Däremot har kommunen fått kännedom om 
Livsmedelsakademins existens och Svedala kommun har fått en förfrågan om 
kommunen vill vara med i det politiska samarbetet. 
Syftet med Livsmedelsakademins Politikernätverket är att samla ansvariga 
politiker och måltidschefer för att diskutera högaktuella ämnen inom främst den 
offentliga måltiden. Genom nätverket stimulerar vi till att driva framtidsfrågorna 
och de utmaningar och möjligheter den offentliga måltiden står inför.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslisekreteraren, daterad 2019-05-13. 
Strategi för Livsmedelsakademin 2019-2020. 

Inbjudan till Livsmedelsakademins politikernätverk 3 juni.  

Yrkanden 
Ordföranden, Linda Allansson Wester (M), nominerar Erik Stoy (M) som 
representant för Svedala kommuns i Livsmedelsakademins politikernätverk.   

Ronny Johnsson (SD) nominerar Steen Salling (SD) som representant för 
Svedala kommuns i Livsmedelsakademins politikernätverk. .  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att utse de personer som 
nominerats.     
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Beslut skickas till 
Erik Stoy 
Steen Salling 
Livsmedelsakademins Politikernätverk 
Troman 
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§ 138  

Förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och 
Östervärn, Malmö Stad 
Dnr 2019-000118  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att avstå från att yttra sig med hänvisning till det som Svedala kommun anförde 
i samband med samrådet.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Stadsbyggnadskontoret vid Malmö stad har upprättat ett utställningsförslag till 
Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Översiktsplanen har 
översänts till Svedala kommun för eventuellt yttrande.  
Svedala kommun har yttrat sig i samband med samrådet genom 
planavdelningen på Bygg och miljö. Svedala kommun framförde då att en större 
handelsetablering kan påverka Svedala kommuns handel negativt. För övrigt 
hade kommunen ingen erinran. Stadsbyggnadskontorets kommentar till 
Svedala kommuns yttrande är att det inte planeras för någon ny stor 

handelsetablering som bedöms kunna påverka handeln i Svedala.  

Handlingar i ärendet 
Missiv om Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn, Malmö stad. 
Utställningsförslag.  

Samrådsredogörelse.  

Samrådsyttranden.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen Malmö stad § 41, 2019.  

     
     

Beslut skickas till 
Malmö stad 
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§ 139  

Rapport om pensionsförvaltning april 2019 
Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

     

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning april månad 2019.  
     

     

 
 
 



 

 

40(42) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
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§ 140  

Svar på motion om förmånscyklar till Svedala 
kommuns personal 
Dnr 2018-000125  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad, samt 
att frågan om införande av förmånscyklar ska införlivas i HR-enhetens 
pågående arbete med personalförmåner.  
     

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från den 23 april 2018 lämnar Ambjörn Hardenstedt och Jesper 
Sennertoft, Socialdemokraterna, ett förslag att Svedala kommun ska införa 
möjligheten till förmånscyklar för kommunens anställda. Motionärerna 
framhåller att förmånscykel är ett bra och förmånligt sätt att finansiera ett 
miljövänligt och hälsofrämjande transportmedel för den anställde. Motionärerna 
framhåller att införandet bidrar till att kommunen är en förebild för en mer 
hälsosam livsstil som bidrar till hållbar utveckling och miljösmarta val. Av 
motionen framgår att motionärerna föreslår en lösning i form av 
bruttolöneavdrag. 

HR-enheten har sedan tidigare i uppdrag från kommunstyrelsens 
personalutskott att se över förmånshanteringen för anställda i syftet att Svedala 
kommun ska förbli en attraktiv arbetsgivare. Att erbjuda förmånscyklar som ett 
bruttolöneavdrag medför både för- och nackdelar för medarbetaren och 
arbetsgivaren. HR-enheten, som utrett frågan, föreslår att motionen ska anses 
besvarad och att frågan om införande av förmånscyklar ska införlivas i HR-
enhetens pågående uppdrag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal, 
daterad 2019-02-12.  Motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal, 
daterad 2018-04-23.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 141  

Årsredovisningar samt revisionsberättelser 2018 
för av kommunen förvaltade stiftelser 
Dnr 2019-000213  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av förvaltare av samtliga stiftelser 
att godkänna de föreliggande redovisningarna för stiftelserna och 
samförvaltningen med upptagen kapitalisering för respektive stiftelse, 
att lägga revisionsberättelserna för stiftelsen AG Danielssons fond, stiftelsens 
Browns fond, Skolstiftelsen, Ellen Perssons stiftelse och Social samstiftelse till 
handlingarna,   
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande att 
underteckna förvaltningsberättelserna, 

att uppdra åt utbildningsnämnden att dela ut medel 2019 från Skolstiftelsen och 
Stiftelsen Browns fond, varvid beslut om utdelning ska redovisas till 
kommunstyrelsen,  
att uppdra åt socialnämnden att dela ut medel 2019 från Ellen Perssons 
stiftelse, varvid beslut om utdelning ska redovisas till kommunstyrelsen,  

att dela ut från stiftelserna för 2019 enligt följande 

 

Stiftelse  Möjlig utdelning 2019, 
kronor 
 

Stiftelsen AG Danielssons fond 5 600 

Stiftelsen Browns fond 13 000 

Skolstiftelsen 6 100 

Social samstiftelse 11 800 

Ellen Perssons stiftelse 7 600 

Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 164 500 

 
 
att ta ställning till utdelning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse vid 
sammanträdet den 18 juni, samt  

att utdelning från respektive stiftelse kan ske med undantag av Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse där revisionsberättelse inte föreligger.  
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är förvaltare av Stiftelsen AG Danielssons fond, Stiftelsen 
Browns fond, Skolstiftelsen, Social samstiftelse, Ellen Perssons stiftelse och 
Nils och Maja Fredrikssons stiftelse.  

 
Kommunstyrelsens anlitade stiftelsetjänst, Swedbank, har nu tagit fram 
årsredovisningar för samtliga stiftelser. Det föreligger även revisionsberättelser 
från revisorn Jan-Erik Eriksson för årsredovisningarna för stiftelserna AG 
Danielssons fond, Browns fond, Skolstiftelsen, Ellen Perssons stiftelse och 
Social samstiftelse.  
 
Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
årsredovisningarna, att lägga föreliggande revisionsberättelser till handlingarna 
samt att besluta om belopp för utdelning för 2019.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kanslichefen, daterad 2019-05-16.  

Sammanställning stiftelser förvaltade av Svedala kommun, årsredovisning 
2018. 
Årsredovisning 2018 för stiftelsen Browns fond.    

Revisionsberättelse för stiftelsen Browns fond. 

Årsredovisning 2018 för Ellen Perssons stiftelse. 
Revisionsberättelse för Ellen Perssons stiftelse. 

Årsredovisning 2018 för stiftelsen AG Danielssons fond. 
Revisionsberättelse för stiftelsen AG Danielssons fond. 

Årsredovisning 2018 för Social samstiftelse. 

Revisionsberättelse för Social samstiftelse.  
Årsredovisning 2018 för Skolstiftelsen. 

Revisionsberättelse för Skolstiftelsen. 
Årsredovisning 2018 för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse.  
     

     

Beslut skickas till 
Swedbank stiftelseservice 
Ekonomienheten 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Revisor för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 
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