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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommun, Naverlönnsalen, måndag 17 juni 2019 kl 13:30-17:20 

 ajourneras kl 14:30-14:40, 15:40-15:50 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Sara Ripa 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-06-19 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 142-164 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Sara Ripa  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Anslaget sätts upp 2019-06-20 Anslaget till och med 2019-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  



 

 

2(34) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-06-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M)           §§ 142-153 
Hans Järvestam (M)      §§ 142-152 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Jesper Sennertoft (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS)      §§ 142-163 
Valentin Jovanovic (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S)  
Erik Stoy (M) för Hans Järvestam (M)         §§ 153-164 
Lars Nordberg (M) för Per Mattsson (M)     §§ 154-164  

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M)                  §§ 142-152 
Lars Nordberg (M)         §§ 142-153 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Anders Nilsson (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Therese Wallin (MP)        §§ 142-153 
Stefan Sarmed (KD), insynsplats 
Jörgen Persson (V), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner, inbjuden gäst) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare  
Teresa Fridell, kanslichef 
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare §§ 142-143 
Bengt Persson, budgetekonom   §§ 142-155 
Leena Berlin Hallrup, socialchef  §§ 143- 144 
Raja Sundman, enhetschef Arbete och integration  §§ 143-144 
Annette Bengtsson, trafikingenjör   § 145 
 
Carola Netterlid, biträdande regionchef, Svenskt Näringsliv Skåne  §§ 142-143 
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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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Ärendelista 
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Förändring av dagordning ................................................................................... 6 

§ 143 
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§ 146 
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§ 147 
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§ 148 
Nämnders mål och indikatorer i Svedala kommun för 2019-2022...................... 13 

§ 149 
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§ 142  

Förändring av dagordning 

  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ärenden behandlas i den ordning som det sammanfaller 
bäst där tjänstepersoner är föredragande. Ärende 11 som nr 4, ärende 12, 13, 
14 som ärende 9, 10, 11, ärende 10 som ärende nr 12, i övrigt följdes 
ärendeordningen.  
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§ 143  

Svenskt Näringsliv tf regionchef besöker 
kommunstyrelsen 

Dnr 2019-000023  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Biträdande regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, Carola Netterlid, informerar 
om Företagsklimatet i Svedala kommun 2019 utifrån resultatet från Svenskt 
Näringslivs attitydundersökning.  

Resultatet publicerades 21 maj 2019. Det var 88 företag som svarade. 
Svarsfrekvensen var på 48 %.  

Företagen i Svedala kommun och deras 4 655 anställda bidrar tillsammans 
med 1,2 miljarder kronor i skatt varje år.  

Svenskt Näringsliv har 150 medlemsföretag i Svedala kommun.  

Handlingar i ärendet 
Presentationen Svedala kommuns enkät 2019 
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§ 144  

Ekonomisk uppföljning för januari-maj 2019 samt 
föredragning om kostnader för försörjningsstöd 
och individ- och familjeomsorg (IFO) 

Dnr 2019-000093  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen om ekonomisk uppföljning per den siste maj 2019,  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda organisationen för Arbete och 
Integration/IFO och eventuellt ge förslag på förändringar, samt 

att utredningsrapporten ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 
21 oktober.  

Sammanfattning av ärendet 
Per den siste maj görs en mindre avstämning vad gäller 2019 års budget från 
verksamheterna. Maj månads uppföljning avser endast utfall.  

Några verksamhetsområden påvisar budgetunderskott och om åtgärder inte 
vidtas befaras större underskott.   

Budgetekonom Bengt Persson är föredragande om budgetuppföljningen.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2019-06-12. 

Socialchef Leena Berlin Hallrup informerar om struktur och kostnader för 
individ- och familjeomsorg (IFO) samt om omställningsresan för IFO som redan 
har påbörjats. 

Enhetschef för arbete och integration, Raja Sundman, informerar om struktur 
och kostnader för försörjningsstöd.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk rapport för januari - maj 2019, daterad 2019-06-12 

Presentation - Ekonomisk utfall för januari-maj 2019 

Presentation Enheten Arbete och integration, ekonomiskt bistånd av Raja 
Sundman 

Presentation IFO av Leena Berlin Hallrup 

Beslut skickas till 
Kommundirektör, Socialnämnd, Arbete och Integration, Socialchef, Enhetschef 
Arbete och Integration, IFO-chef, Ekonomichef   
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§ 145  

Information om Resvaneundersökningens resultat 

Dnr 2018-000260  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har deltagit i resvaneundersökningen för Skåne som 
genomfördes hösten 2018 dels genom riktade utskick (med svarsblankett), dels 
med en webbportal öppen för alla att berätta om hur man reser under en dag.  

I undersökningen svarade 37 000 skåningar om vilken tillgång de har till olika 
färdmedel och vilka resor gjorde under en dag: Hur långa resorna var, med 
vilket färdsätt och till vad. Med det som underlag formas en omfattande bild 
över hur resorna i Skåne sker. Vid undersökningen registrerades över 200 000 
resor med längd, start, mål och ärende.  

Hur går vi vidare?  

Översiktsplanen har tagit ut riktningen. Möjliga åtgärder: Trafikstrategi, 
Prioritera cykel, Påverkans åtgärder (Mobility Management), Effektiva hållbara 
regionala förbindelser, hållbar lokalisering och planering. 

Föredragande är trafikingenjör Annette Bengtsson.  

Handlingar i ärendet 
Presentation Resvaneundersökning 
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§ 146  

Arbete och integrations förslag till mål, 
indikatorer samt målvärden för 2019-2022 

Dnr 2019-000196  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta förslag till mål, indikatorer och målvärden för perioden 2019-2022, samt 

att dessa mål, indikatorer och målvärden följs upp två gånger under året, vid 
uppföljningen den siste augusti och i det årliga bokslutet samt att dessa 
revideras om behov föreligger.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integrations framlägger förslag på att 
Arbete och integrations mål, indikatorer och målvärden behöver justeras för att 
följa enhetens utveckling samt för att vara mätbara i de datasystem som finns 
tillgängliga. 

Enheten Arbete och integration ansvarar för kommunens 
arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd samt mottagning och bosättning 
av nyanlända. Enheten ska inom sina uppdrag möta varje individ där hen 
befinner sig och ge individuellt stöd på vägen till självförsörjning, självständighet 
och delaktighet.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Arbete och Integration 2019-05-27 § 23 

Tjänsteskrivelse Förslag till mål, indikatorer samt målvärden 2019, daterad 
2019-04-23 

Fastställda indikatorer för kommunstyrelsens utskott för arbete och integration 
2018    

Beslut skickas till 
Arbete och Integration  
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§ 147  

Kommunstyrelsens mål för 2019-2022 

Dnr 2019-000319  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna följande nämndmål för kommunstyrelsen 2019-2022,  

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

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

   * Stödfunktionerna ska möjliggöra för kärnverksamheterna att nå uppsatta 
mål 

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

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

att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på indikatorer för nämndmålen 
med återrapportering till kommunstyrelsens möte 26 augusti, samt  

att dessa mål, indikatorer och målvärden följs upp två gånger under året, vid 
uppföljningen den siste augusti och i det årliga bokslutet samt att dessa 
revideras om behov föreligger.    

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommunfullmäktige beslutade 2018-11-28 § 118 att Svedala kommun 
har övergripande fem mål:  

•  Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt.  

•  Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun. 

•  Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.  

•  Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov. 

•  Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. 

 

Svedala kommunfullmäktige gav också samtliga nämnder i uppdrag att 
nämndmål ska arbetas fram av respektive nämnd under våren. Det ska finnas 
ett nämndmål kopplat till varje övergripande mål, samt att det bör finnas 1 
indikator per nämndmål.  
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Kommunledningen framlägger följande nämndmål för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden som nämnd: (inom parentes anges de fem övergripande 
målen) 

   * Utveckla ett hållbart samhälle utifrån ekonomiska, miljömässiga, och sociala 
aspekter (Svedala kommun ska arbeta för en långsiktig och hållbar tillväxt)   

   * Medborgaren ska vara nöjd med kommunens service och bemötande samt 
uppleva möjlighet till inflytande (Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla 
vår kommun) 

   * Stödfunktionerna ska möjliggöra för kärnverksamheterna att nå uppsatta 
mål (Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt) 

   * Vi utvärderar kontinuerligt och förbättrar vår verksamhet i syfte att öka 
måluppfyllelsen (Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid 
behov)  

   * Vi ska vara en av Skånes 10 bästa näringslivskommuner senast 2022-12-31 
(Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans).  

 

Kommunstyrelsens verksamhetsområden som nämnd är IT, kansli, näringsliv, 
upphandling, ekonomi, HR, delvis räddningstjänst samt uppsiktsplikten mot 
bolagen.  

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-28 § 118, sid 10 (sök i Assistent eller på 
webbplats)  

Beslut skickas till 
Kommundirektören      
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§ 148  

Nämnders mål och indikatorer i Svedala kommun 
för 2019-2022 

Dnr 2019-000344  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt nämnderna att senast 27 augusti 2019 inkomma med beslut om 
nämndens mål och indikatorer till Ekonomienheten, samt  

att ge Ekonomienheten i uppdrag att sammanställa nämndernas mål och 
indikatorer i ekonomiuppföljningssystemet.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommunfullmäktige beslutade 2018-11-28 § 118 att Svedala kommun 
har övergripande fem mål:  

•  Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt.  

•  Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun. 

•  Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt.  

•  Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt vid behov. 

•  Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans. 

 

Svedala kommunfullmäktige gav också samtliga nämnder i uppdrag att 
nämndmål ska arbetas fram av respektive nämnd under tiden 1 januari 2019 - 
30 mars 2019. Det ska finnas ett nämndmål kopplat till varje övergripande mål, 
samt att det bör finnas 1 indikator per nämndmål.  

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-28 § 118, sid 10 (sök i Assistent eller på 
webbplats)  

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd, Bygg- och miljönämnd, Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, 
Utbildningsnämnd, kommundirektören, ekonomichef 
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§ 149  

Arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2022 

Dnr 2019-000177  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt nämnderna   

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

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

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

att arbeta fram jämförbart underlag för nämndens kostnader och dess 
effektivitet/produktion, samt 

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019.  

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdrag åt kommunledningsgruppen att med stöd av Ekonomienheten 
ansvara för att sammanställningen nämnderna emellan är jämförbar. 
Jämförelse ska även ske med kommuner av liknande karaktär. 
Kommunledningsgruppen ska identifiera vilka verksamheter under nämndens 
ansvar som ej är lagstyrd verksamhet, samt  

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt förvaltningen  

att belysa kostnaderna för pensioner för perioden 2020-2030, 

att utreda olika alternativ för hantering av de framtida pensionskostnaderna 
samt belysa olika sätt att använda den så kallade pensionsfonden,  

att påbörja en översyn av kommunens lokalanvändning och återkoppla 
slutsatser om lokaler med bristande effektivitet alternativt lokaler som står inför 
större renoveringar /ombyggnationer där investeringskostnad och ny hyra inte 
bedöms motsvara nyttan av de samma, samt  

att återrapportering ska ske till budgetutskottet senast 13 september 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick 27 maj 2019 information om de ekonomiska 
förutsättningarna inför 2020 och kommande år. Vid sammanträdet beslutade 
kommunstyrelsen att arbeta i annan ordning vid framtagande av budget för 
2020 med flerårsplan 2021-2022.  
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Kommunstyrelsen ger uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen vad gäller 
förutsättningarna för budget 2020 samt innevarande budgetår. Nämnderna ska 
återrapportera till kommunstyrelsen senast 13 september 2019.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2019-06-12.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27 § 119 

Presentation Kostnader och intäkter 2020 jämfört med 2019  

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd, Bygg- och miljönämnd, Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, 
Utbildningsnämnd, kommundirektören, ekonomichef, teknisk chef, HR-chef, 
lokalstrateg  
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§ 150  

Begäran om att avbryta om- och tillbyggnad av 
Mumindalens förskola i Klågerup samt projektera 
för ny förskola i Klågerup med mera 

Dnr 2019-000326  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att, till följd av Svedabs rekommendation att inte bygga ut Mumindalens 
förskola, avbryta planeringen för utbyggnad av Mumindalens förskola,  

att ge kommundirektören i uppdrag att förhandla reglering av förgäveskostnader 
med Svedab,  

att ge strategiska planeringsenheten i uppdrag att snarast finna lämplig mark i 
Klågerup för byggnation av ny förskola med plats för 200 barn i enlighet med 
det förslag som finns i lokalförsörjningsplan 2019-2028, 

att ge strategiska planeringsenheten i uppdrag att planera för avvecklingen av 
befintlig förskola, samt 

att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna för samordning av ny 
förskola och projektet samlat idrottsområde.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger beslut om att informera kommunstyrelsen om 
att projektering av Mumindalens förskola enligt tidigare förslag, samt att 
avsiktsförklaringen bör annulleras och regleras.  

Istället för utbyggnad av Mumindalens förskola framlägger utbildningsnämnden 
förslag till kommunstyrelsen att besluta om att skyndsamt påbörja/ tidigarelägga 
projektering av ny förskola i Klågerup i enlighet med förslag i 
lokalförsörjningsplan 2019-2028 p 7.  

Handlingar i ärendet 
Utbildningsnämndens beslut 

Förslag ny förskola 

Klågerups förskola om och tillbyggnad 

Lokalförsörjningsplanen 

Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar på följande tillägg att uppdra åt förvaltningen att 
utreda möjligheterna för samordning av ny förskola och projektet samlat 
idrottsområde.   
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Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Hans Järvestams tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnd, Kultur- och fritidsnämnd (för kännedom), kommundirektör, 
lokalstrateg, strategisk planeringsenhet, Svedab  
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§ 151  

Behov av ny förskola i Bara 

Dnr 2019-000325  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ersätta befintliga Hattstugans förskola med en ny förskola med en kapacitet 
på 160 förskoleplatser samt en matsal för förskolans barn och Baraskolans 
elever,  

att uppdra åt Svedala Exploaterings AB (Svedab) att ansöka om förlängning av 
det tillfälliga bygglovet för paviljongerna tillhörande Hattstugans förskola, fram 
till och med år 2024, samt 

att teckna avsiktsförklaring med Svedab, vilket inkluderar framtagandet av 
förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunstyrelsens att besluta om att 
ersätta befintliga Hattstugans förskola med en ny förskola med en kapacitet på 
160 förskoleplatser samt en matsal för förskolans barn och Baraskolans elever 
att uppdra åt Svedab att ansöka om förlängning av det tillfälliga bygglovet för 
paviljongerna tillhörande Hattstugans förskola, fram till och med år 2024, samt 
att teckna avsiktsförklaring med Svedab, vilket inkluderar framtagandet av 
förslag på kalkyl som resulterar i ett preliminärt hyresavtal.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2019-05-20   

Tjänsteskrivelse om nya förskoleplatser i Bara av Johanna Richter, daterad 
2019-05-15 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnd, lokalstrateg, kommundirektör, Svedab  
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§ 152  

Revidering av skolplan för 2018-2023 

Dnr 2019-000324  

Beslut 
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att anta förslag till reviderad Skolplan 2018-2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta att 

reviderad Skolplan för 2018-2023 för Svedala kommun.  

Ett förslag till reviderad skolplan har tagits fram utifrån de nya målen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2019-05-20 

Reviderade nya mål för skolplan 2018-2023 

Antagen skolplan 208-2023 
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§ 153  

Riktlinje vid misstanke om terroristbrott 

Dnr 2019-000306  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinje vid misstanke om terroristbrott.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens utskott för arbete och integration framlägger förslag på 
riktlinje vid misstanke om terroristbrott som Arbete och Integration föreslås 
arbeta efter vid misstanke om terroristbrott. Kommunstyrelsen föreslås anta 
riktlinjerna.    

Riktlinjen beskriver hur individ- och familjeomsorgen (IFO) och Arbete och 
Integration (AoI) ska hantera eventuella återvändande IS-anhängare. 
Utgångspunkten är att dessa personer prövas på samma sätt som andra 
svenska medborgare och personer med uppehållstillstånd. Vid inkommen 
anmälan/ansökan agerar IFO och AoI inom ramen för den ordinarie 
verksamheten och dess arbetsprocesser.  

Handlingar i ärendet 
Riktlinje vid misstanke om terroristbrott 

Protokollsutdrag Arbete och Integration 2019-05-27 § 21 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-05-09 § 61 

Beslut skickas till 
Socialnämnd (för kännedom) 

Arbete och integration 

Säkerhetschef (för kännedom)             
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§ 154  

Organisationsform för näringslivsfrågor i Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000078  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

att konstatera att det i nuläget inte är aktuellt att göra någon förändring.  

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Svedala kommun angav i ett budgetförslag att de ville ha en 
utredning om organisationsformer för näringslivsfrågorna. Kommunfullmäktige 
beslutade att medel inom kommunbidraget avsätts för näringslivsarbetet 
rörande vilket kommunstyrelsen ska ta ställning till hur arbetet med 
näringslivsfrågorna ska organiseras.  

En utredning har genomförts och utbildningar inom näringslivsområdet har 
erbjudits flera olika yrkeskategorier inom kommunen. 

Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare, presenterar vad som 
genomförts under året.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-25 

Presentation av Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare, 2019-06-13 

Skrivelse om insatser för ett bättre företagsklimat i Svedala kommun, 2019-06-
13  

Utredning – Organisationsform för näringslivsfrågor i Svedala kommun 

Yrkanden 
Sara Ripa (C) yrkar att utvärdering ska ske efter Svenskt Näringsliv och Insikts 
resultat för 2019/2020 som presenteras i augusti 2020, om inte tydlig förbättring 
har skett måste nya beslut om åtgärder tas. 

Jesper Sennertoft (S) yrkar avslag på Sara Ripas yrkande.   

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag på Sara Ripas (C) och Jesper Sennertofts 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Sara Ripas yrkande 
om sätt för uppföljning.  

Beslut skickas till 
Företagslotsgruppen         
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§ 155  

Intern kontroll 2019 för Svedala kommun 

Dnr 2019-000185  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framlagt förslag till intern kontrollplan för 2019 för 
kommunstyrelsen, 

att godkänna framlagda internkontrollplaner för 2019 för bygg- och 
miljönämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden, samt 

att berörda nämnder ska redovisa genomförd intern kontroll under 2019 i 
samband med årsredovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat. Enligt 
kommunens reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen ett särskilt 
ansvar för den interna kontrollen i hela kommunen. En väl fungerande intern 
kontroll är ett viktigt styrverktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och följer de politiska intentionerna. 

Samtliga nämnder har beslutat om intern kontrollplan för 2019 och inskickat till 
kommunstyrelsen för godkännande. Planerna är inlagda i ledningssystemet 
Stratsys.  

Planerna har tagits fram utifrån anvisningar från ekonomienheten med risk- och 
konsekvensanalys och med hänsyn till 2017 års uppföljning.  

Kommunstyrelsen egen kontrollplan redovisas i ärendet.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef Luisa Hansson, daterad 2019-06-10 

Förslag till intern kontrollplan 2019 för Svedala kommun, daterad 2019-06-12 

Förslag på intern kontrollplan för kommunstyrelsen, 2019-06-13 

Kultur- och fritidsnämnden - rapport om intern kontrollplan 2019 tillsammans 
med protokollsutdrag 2019-04-23 § 27 

Teknisk nämnd - rapport om intern kontrollplan 2019 tillsammans med 
protokollsutdrag 2019-04-23 § 46 

Socialnämnden - rapport om intern kontrollplan 2019 tillsammans med 
protokollsutdrag 2019-03-14 § 35 

Utbildningsnämndens - rapport om intern kontrollplan 2019 tillsammans med 
protokollsutdrag 2019-04-23 § 54 
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Bygg- och miljönämnden - beslut och tjänsteskrivelse om intern kontroll 2019 
tillsammans med rapport.  

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnden, socialnämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden, kommundirektör, ekonomichef    
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§ 156  

Hyressättning och uthyrning av föreningslokaler i 
Aggarps sporthall 

Dnr 2019-000323  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att gällande hyresvillkor ska fortsätta gälla, samt  

att uttala till förvaltningen att kontoren på Aggarps sporthall ska användas till 
lokalförsörjningens behov.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att behålla hyresnivån för föreningslokaler i 
Aggarps sporthall att istället för en hyressänkning föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att besluta om en hyresrabatt på 100 kr/m2/månad 
från och med 2019-07-01 till och med 2022-12-31.   

Kultur- och fritidsförvaltningen framlade ett förslag på sänkning av hyra av 
kontorslokal i Aggarpshallen till 50 kr/m2/månad.  

Idag betalar kommunen 1 733 kr/m2 per år till Svedab i kvadratmeterpris för 
lokalerna. 

I augusti 2018 invigdes Aggarps Sporthall. I samband med invigningen antog 
kommunfullmäktige hyressättning på de sex kontorslokaler som byggts å 
föreningarnas vägnar. Kommunfullmäktige satte hyran till 150 kr/m2. 

I dagsläget är endast ett av kontoren uthyrda. Föreningar som tidigare har 
aviserat intresse för att hyra kontor har meddelat Kultur och fritid att hyran är för 
hög och att föreningarna inte har ekonomiskt utrymme att hyra kontorslokaler.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-08  

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad hyressättning av områdeschef, daterad 
2019-04-25 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnd, lokalstrateg   
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§ 157  

Revidering av Regler för fördelning av kommunala 
tomter för småhusbyggnation samt bostadsrätter 

Dnr 2019-000322  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framlagt förslag på uppdaterade regler för att stå i den 
kommunala tomtkön.   

Sammanfattning av ärendet 
För att underlätta hanteringen av de som står i den kommunala tomtkön har nya 
regler tagits fram. Det nya förslaget är moderniserat och uppdaterat med bland 
annat nya villkor för hur man anmäler sig till tomtkön, efter att detta har blivit en 
e-tjänst. De nya tomtköreglerna efterliknar i många delar också de regler som 
många kringliggande kommuner har uppdaterat till.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Gustav Svebring, daterad 2019-06-07 

Förslag till nya Tomtköregler   

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 

Kundservicechef    
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§ 158  

Begäran av planuppdrag för Svedala 122:88 och 
122:93 

Dnr 2019-000336  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge strategiska planeringsenheten i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för fastighet Svedala 122:88 och 122:93, samt 

att upprätta planavtal med exploatör Kjell3rups Fastighets Förvaltning AB, 
Niklas Kjellerup.   

Sammanfattning av ärendet 
Kjellerups Fastighets Förvaltning AB, Niklas Kjellerup har inkommit med 
förfrågan om upprättande av ny detaljplan för fastighet Svedala 122:88 och 
122:93 för att möjliggöra nybyggnation samt nya kombinationer av 
verksamheter inom fastigheten i form av sportanläggning/padelhall med mera. 

Fastighetsägaren önskar bredda befintlig verksamhet genom att erbjuda 
möjlighet till idrottande samt ökat nätverkande. Verksamheten önskar 
komplettera med butik samt konferensutrymme. Verksamheten kommer att 
bredrivas mot privatpersoner och företag som vill dra nytta av nätverk samt vill 
stärka sin friskvårdsprofil. Utöver detta önskar fastighetsägaren även upplåta 
del av fastigheten till restaurang/snabbmat med profil mot mer hälsosam mat. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att möjliggöra för byggnation av 
padelbana, kontor, restaurang och detaljhandel med mera. 

Lämpligheten av följande markanvändningar föreslås i första hand att prövas i 
planen:  

H    Detaljhandel (livsmedel, skrymmande varor och övriga varor, service, 
hantverk, restaurang)  

K    Kontor  

R1  Sportanläggning, padel 

Z    Verksamheter (verksamheter med begränsad omgivningspåverkan) 

J1   Partihandel. 

 

Planavtal ska tecknas med exploatören Kjellerups Fastighets Förvaltning AB, 
Niklas Kjellerup för kostnader avseende upprättande av ny detaljplan för 
Svedala 122:88 och 122:93. Kostnader för framtagandet av planförfrågan och 
övrigt planarbete i tidigt skede innan planavtal är påskrivet av exploatören 
kommer att debiteras exploatören som en fast avgift.  
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Plan och exploateringsutskottet har berett ärendet 2019-06-17 § 29.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om begäran om planuppdrag av Karin Gullberg, daterad 2019-
06-16 

Protokollsutdrag plan- och exploateringsutskottet 2019-06-17 § 29 

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande not till protokollet. Vid planärenden ska det 
finnas en karta över aktuellt område i handlingar i ärendet. 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet   
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§ 159  

Remissyttrande om förslag till Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning 

Dnr 2019-000184  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tillstyrka remissförslaget utan kommentarer.  

Sammanfattning av ärendet 
Boverkets förslag till ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med planbeskrivning. Boverket önskar synpunkter på förslaget har 
tillhörande konsekvensutredning senast 5 juli 2019. 

Planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson har läst remissen och föreslår 
kommunstyrelsen att tillstyrka förslagen i remissen. 

Svedala kommun arbetar idag enligt de rekommendationer/upplägg som 
beskrivs i remissen.  

Handlingar i ärendet 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd 

Konsekvensutredning 

Svarsfil  

Sändlista 

Beslut skickas till 
Boverket  

Planarkitekten, stadsarkitekten  
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§ 160  

Rapport om pensionsförvaltning maj 2019 

Dnr 2019-000065  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning maj månad 2019, daterad 2019-06-12.  
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§ 161  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2019-000307  

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 
Sammanställning över anmälda delegationsbeslut  
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§ 162  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2019-000311  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Handlingar i ärendet 
a) Kommunförbundet Skåne, yttrande, Svar på remissen Översyn av 
kostnadsutjämningen 

b) Kommunförbundet Skåne, protokoll, Förbundsmöte 2019-05-10 §§ 1-15 

c) SYSAV, minnesanteckningar Ägarsamråd 2019-03-28  

d) Svedab, sammanträdesprotokoll 2019-05-20  §§ 11-20 

e) Svedalahem, sammanträdesprotokoll 2019-05-20 §§ 17-27 

f) Svedalahem, protokoll, bolagsstämma 2019-05-14 §§ 1-8 

g) Svedab, protokoll, bolagsstämma 2019-05-14  §§ 1-8 

h) Kommunsassuarans Syd, Styrelsens uttalande om verksamheten 2018 

i) Migrationsverket, Missiv, Information om tillfälligt kommunstöd 

j) MSB, Information om kommuners ersättning för krisberedskap och civilt 
försvar.  
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§ 163  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar bland annat vad som är på gång i kommunstyrelsens 
olika utskott.  

• Budgetutskottet 

• Personalutskottet 

• Plan- och exploateringsutskottet 

• Utskottet för arbete och integration. 

 

Kommundirektör Johan Lundgren informerar om rekryteringarna av socialchef, 
utbildningschef och ekonomichef. Rekryteringen av interimistisk ekonomichef är 
klar. Tjänsten är på 75 % och interim ekonomichef är Lars Tingsmark.  
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§ 164  

Utdelning av medel 2019 ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 

Dnr 2019-000334  

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

att godkänna revisionsberättelsen för 2018 från godkänd revisor Anders Thulin 
avseende Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, samt 

att dela ut 164 500 kronor 2019 enligt följande: 

 

138 000 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning och fysiska 
fostran med fördelningen  

40 000 kronor till simundervisning och Sommarkul,  

16 000 kronor till Svedala ungdomsbrandkårs stödförening och  

82 000 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning avseende 
stipendier, samt 

 

26 500 kronor till utdelningsändamålet ungdomens goda förströelse avseende 
barnteater.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i egenskap av förvaltare för samtliga stiftelser den 27 maj 
2019, § 141, beslutat att 164 500 kronor ska delas ut ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse för 2019. Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer 
för utdelning av medel ur stiftelsen ska utdelningen under en femårsperiod – 
efter att 10 % av den årliga avkastningen har lagts till kapitalet – ske med 75-80 
% av avkastningen till ungdomens yrkesutbildning och fysiska fostran och 5-10 
% av avkastningen till ungdomens goda förströelse och samhällets 
förskönande. Vad avser utdelningsändamålet ”ungdomens yrkesutbildning och 
fysiska fostran” ska utdelningen i princip fördelas lika mellan de båda 
ändamålen under femårsperioden.   

Kanslienheten har tagit fram förslag på utdelning för 2019.  

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018. 

Ansökan från Utbildning om medel ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, 
daterad 2019-06-12. 
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Ansökan från Svedala ungdomsbrandkårs stödförening om medel ur Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse, inkommen 2019-06-09.  

Beslut skickas till 
Swedbanks stiftelseservice 

Ekonomienheten,  

Utbildning    


