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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 25 november 2019 kl 13:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Hans Järvestam 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2019-11-25 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 225-227 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Hans Järvestam  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-11-25 

Anslaget sätts upp 2019-11-25 Anslaget till och med 2019-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M) 
Hans Järvestam (M) 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (S)  

Tjänstgörande ersättare 

Daniel Forsberg (MP) för Jesper Sennertoft (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Steen Salling (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Bengt Persson, budgetekonom  
 

 

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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§ 225  

Yttrande över samråd för fördjupad översiktsplan 
för Trelleborgs stad år 2035 

Dnr 2019-000506  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som svar för Svedala kommun översända stadsarkitektens tjänsteskrivelse 
som sin eget yttrande, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.   

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har tagit del av Trelleborg kommuns samrådshandling. 
Samrådet har pågått mellan den 20 september till den 22 november 2019. 
Svedala kommun har fått beviljat anstånd att inlämna yttrande till den 26 
november 2019.  

Kommunerna samverkar redan idag inom Malmö Lundregionens ramar, men 
Svedala kommun ser gärna utökat samarbete över kommungränsen.  

Trelleborg vill fortsätta att utvecklas som en attraktiv hamnstad och satsar stort 
på utbyggnaden av östra hamnen med ökad godshanteringen, vilket kan 
komma att påverka Svedala tätort negativt med ökad mängd godstrafik på väg 
108 som löper genom tätorten. 

Trelleborgs kommun planerar även att anlägga ett nytt större Business Center 
Trelleborg (BCT) kopplat till den östra delen av ringleden dvs. ett större 
logistikcenter med bra kopplingar till nationellt och internationellt väg- och 
järnvägsnät samt sjöfart. 

Trelleborgskommun redogör i samrådshandlingen för att den nya ringleden inte 
kommer bidra till ökad trafik på väg 108 norrut genom Svedala tätort, men det 
kvarstår fortfarande frågetecken kring hur den nya ringleden kopplats till 
kommande utbyggnadsplaner med bostäder, utökad hamnverksamhet och 
anläggande av ett större business center kommer att påverka framtida 
trafikflöden genom Svedala tätort och hur vägvalen för trafiken blir om den 
närmsta vägen norrut från färjorna och de nya anläggningarna fortfarande är 
väg 108 via Svedala och Lund istället för E6 via Malmö.   

Svedala kommun motsätter sig starkt att flödet av genomfartstrafik främst med 
tung trafik ökar genom Svedala tätort. 

Konsekvenserna av ett ökat trafikflöde med främst tunga transporter genom 
Svedala tätort på väg 108 (statlig väg) behöver belysas ytterligare och snarast 
utredas och analyseras av Trafikverket i samverkan med Svedala kommun och 
Trelleborgs kommun. 
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Trelleborgs kommun vill på sikt att det ska vara möjligt att ta sig med 
kollektivtrafik till flygplatsen Malmö Airport, antingen med en direkt linje eller via 
byte i Svedala tätort. 

Svedala kommun ser positivt på att samverka för att förbättra 
kollektivtrafiksutbudet mellan kommunerna och även till Malmö Airport.    

Handlingar i ärendet 
Samråd för fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 

Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035, del 1 

Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035, del 2 

Protokollsutdrag 2019-09-04 § 200 Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 
2015 – samråd  

Tjänsteskrivelse av stadsarkitekt Karin Gullberg 2010-11-18   

Beslut skickas till 
Trelleborgs kommun 
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§ 226  

Utredning om organisationen för Arbete och 
Integration 

Dnr 2019-000338  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen,  

att remittera utredningen till socialnämnden för yttrande till kommunstyrelsen 
senast 13 december 2019, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 17 juni 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda organisationen för Arbete och Integration/IFO och eventuellt ge förslag 
på förändringar. 

Utredning har gjorts av stabschefen som analyserat syfte och intention med 
bildandet av enheten för Arbete och integration samt nuläge. I utredningen 
föreslås att enheten för arbete och integration i sin helhet ska överföras till 
socialnämnden vilket innebär att socialnämnden övertar ansvaret för 
arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd från kommunstyrelsen.  

Det finns en rad förslag till beslut i utredningen, men förslaget är att 
kommunstyrelsen inte tar ställning till dessa på kommunstyrelsens möte 25 
november, utan kommunstyrelsen remitterar utredningen till socialnämnden för 
yttrande.  

Förslag på tidplan: Socialnämnden behandlar remissversionen för yttrande på 
sitt sammanträde 12 december 2019. Utredningen behandlas igen med 
socialnämndens yttrande i kommunstyrelsen 16 december. 

Stabschef Teresa Fridell är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Utredning av organisationen för arbete och integration - remissversion, daterad 
2019-11-20 

Beslut skickas till 
Socialnämnden      



 

 

7(8) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2019-11-25  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 227  

Lagen om valfrihetssystem (LOV) i särskilt 
boende inom äldrevården 

Dnr 2019-000516  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa LOV inom särskilt boende inom äldrevården, 

att delegera till socialnämnden att införa valfrihet inom särskilt boende enligt 
LOV, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.   

Reservationer 
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Peter Henriksson (ÄS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Daniel Forsberg )Mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 13 november 2019 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att införa LOV inom 
särskilt boende inom äldrevården, samt att delegera till socialnämnden att 
införa valfrihet inom särskilt boende enligt LOV. Efter snabbutredning 
Utvärdering och konsekvensanalys av LOV framlägger kommunstyrelsen ett 
likalydande förslag till beslut.  

Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att införa LOV 
(lagen om valfrihetssystem) inom särskilt boende inom äldrevården, samt att 
delegera till socialnämnden att införa valfrihet inom särskilt boende enligt LOV.  

Socialnämnden har vid flera tillfällen behandlat ärendet om införande av LOV i 
särskilt boende inom äldrevården.  

En utredning har tagits fram av socialchefen på uppdrag av socialnämnden. 
Utredningen beskriver bland annat vad LOVen är och vilka krav som ställd på 
en kommuns som inför LOV, ekonomiska konsekvenser med mera. 
Utredningen beskriver också vilka frågor Socialnämnden ska ta ställning till om 
ett beslut om införande fattas. Utredningen har kompletterats med en 
utvärdering och konsekvensanalys av LOV, daterad 2019-11-19 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-13 § 106 

Utvärdering och konsekvensanalys av LOV, daterad 2019-11-19 
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Utredningen om LOV  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-21  

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-10-17 med reservationer från ÄS och S 

Protokollsutdrag Pensionärsrådet     

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar avslag till liggande förslag i sin helhet med 
instämmande av Peter Henriksson (ÄS) och Daniel Forsberg (Mp). 

Ronny Johnson (SD) yrkar bifall till liggande förslag med instämmande av Per 
Mattsson (M).  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels yrkande om bifall 
till liggande förslag om att införa LOV inom särskilt boende inom äldrevården 
med mera, dels yrkande om avslag på detsamma. Ordförande ställer förslagen 
mot varande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Votering begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande omröstningsproposition: den som vill bifalla förslaget 
röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Vinner nej faller förslaget.  

Omröstningsresultat: 7 Ja-röster / 4 nej-röster  

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Ronny 
Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), Linda Allansson 
Wester (M).  

Nej-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin 
Jovanovic (S), Daniel Forsberg (Mp).    

 

        


