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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-05-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 11 maj 2020 kl 13:30-15:50, 
ajourneras kl 14:40-14:50  
 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare  

Justeringens plats och datum Svedala kommun, 2020-05-13 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 

§§ 92-93, 
96-113 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Ambjörn Hardenstedt   
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-11 

Anslaget sätts upp 2020-05-14 Anslaget till och med 2020-06-05 

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) 
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 

Erik Stoy (M) för Hans Järvestam (M)  
Steen Salling (SD) för Peter Henriksson (ÄS)  
Daniel Forsberg (MP) för Valentin Jovanovic (S) 

Ersättare 

Lars Nordberg (M)  

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Louise Sandell, kommunikationschef 
Anton Almér, huvudregistrator 
Niclas Söderlund, IT-chef                                      §§ 92-93  
Cecilia Kronqvist, tillförordnad HR-chef                 §§ 103-104  
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef  § 113 
 

 

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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§ 92  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår att ett ärende tas bort från dagordningen på grund av att 
ärendet inte är komplett och det är ärende 10 på ärendelistan Försäljning av 
Svedala 1:88 och Svedala 1:89, projekt Segestrand. Vidare föreslår 
ordföranden att övriga ärenden behandlas i sådan ordning att det passar för 
inbjudna tjänstepersoner (föredraganden).  

Ärende 7 som ärende 2 och 21, ärende 11-14 som ärende 8-11, ärende 9 som 
ärende 12.  

Ordförande presenterade kommunens nya kommunikationschef Louise Sandell 
som idag närvarar på kommunstyrelsens sammanträde. 
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§ 93  

Information om beslut om plats i kanalisation för 
fiberprojekt 

Dnr 2020-000160  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
IT-chef Niclas Söderlund informerar om det nya kanalisationsavtalet och 
beskriver vilka företag som är verksamma i vilka kommundelar och företagens 
tidplaner och strategier för utbyggnad. 

Regeringen beslutade 2009 om en nationell bredbandsstrategi med det 
övergripande målet att Sverige ska ha bredband i världsklass. Den nationella 
ambitionen är att år 2020 ska 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till 
bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s.  

Med det nya avtalet om garanterad plats i kanalisation för fiberprojekt kommer 
Svedala kommun att nästan uppnå det nationella målet. IT-chefen uppskattar 
att Svedala kommun kommer ca 88-89 % ha tillgång till bredband till sommaren 
2021.  
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§ 96  

Rapport om kommunförvaltningens arbete med 
anledning av Coronapandemin (Covid-19) 

Dnr 2020-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Johan Lundgren informerar om aktuell situation angående 
Coronapandemin och informerar bland annat om: 

Läget är under kontroll - vi har bra ledarskap och ingen ny smitta 

Hemtjänsten har gjort en egen film om hygien med mera 

Svedala kommun har ett eget Covid-19 team (gäller ej provtagning. Det sköter 
Region Skåne) 

Ingen förhöjd personell frånvaro i äldrevården och hemtjänsten 

Nu snickrar vi på stora plexiglas för användning för utomhusbesök i äldrevården 

Kommunens nationaldagsfirande sker digitalt 

Studentfirandet sker i begränsat format 
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§ 97  

Förändring i policy för begränsning av 
tillståndstid gällande tillstånd för hantering av 
brandfarliga varor  

Dnr 2020-000151  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten i Svedala kommun har beslutat att ändra en intern policy 
från 2012 gällande begränsning av tillståndstid vid tillstånd till hantering av 
brandfarliga varor.  

Syftet med förändringen i handläggningsrutinen är att förenkla för näringslivet 
och att kommunens process i större omfattning ska vara likvärdig med övriga 
landet.   

Beslutet är fattat av räddningschef Mikael Jönsson och redovisas i ärendets 
handlingar. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ställföreträdande räddningschef Hampus Aronsson 

Beslut om ändring av intern policy gällande begränsningen av tid för 
tillståndsgivning vid tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, 
av räddningschef Mikael Jönsson 

Nu upphävd policy för tillståndsgivning daterad 2012-05-29 

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten  
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§ 98  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Dnr 2020-000021  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att gälla från och 
med 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 29 april 2020, § 38, att anta Policy för 
ägarstyrning av bolag ägda av Svedala kommun. I policydokumentet förtydligas 
bland annat kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen samt 
att ansvaret att utse ägar- och stämmoombud för Svedalahem och Svedab 
överförs från kommunstyrelsen till Svedala kommunhus AB. Av denna 
anledning behöver reglementet för kommunstyrelsen ändras.  

I övrigt föreslås en höjning av beloppsgränsen inom vilken kommunstyrelsen 
kan besluta om köp och försäljning av fastigheter samt viss förändring i 
rapporteringen av förslag inkomna till Idé Svedala. Samtliga ändringar framgår i 
förslaget. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 
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§ 99  

Preliminärt tilläggsavtal för om- och tillbyggnad 
av Spångholmsskolan 

Dnr 2017-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna framtaget förslag till preliminärt tilläggsavtal (tilläggsklausul till 
hyreskontrakt nr 65419) för om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan, samt 

att uppdra åt utbildningsnämnden att beakta om- och utbyggnationen i budget 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Antalet elever i Bara ökar de kommande åren och år 2025 kommer antalet 
elever i årskurs 4-9 att överstiga 600. Spångholmsskolan har idag en kapacitet 
på 450 elever. Tidigare har planer funnits för dels utbyggnad av skolans matsal, 
dels utbyggnad av skolans utbildningslokaler. Vad avser utbyggnad av 
Spångholmsskolans matsal beslutade kommunstyrelsen den 27 maj 2019, § 
123, att planeringen för utbyggnaden av skolans matsal och kök avbryts till 
förmån för förslag om ny matsal i Hattstugans förskola samt utbyggnad av 
Spångholmsskolan. 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 augusti 2018, § 188, att teckna 
avsiktsförklaring 

med Svedala Exploaterings AB (Svedab) avseende en utbyggnad av 
Spångholmsskolan, vilket inkluderade framtagande av förslag på kalkyl som 
skulle resultera i framtagande av ett preliminärt tilläggsavtal till befintligt 
hyresavtal.  

Mot bakgrund av avsiktsförklaringen har ett förslag på om- och tillbyggnad av 
Spångholmsskolan arbetats fram av verksamhetsområde Utbildning i 

samarbete mellan Svedab. Utbyggnaden innebär en långsiktig kapacitetsökning 
med 200 platser vilket ger en total kapacitet om 650 elever och omfattar åtta 
nya klassrum samt nya 

lokaler för rektorsexpedition och elevhälsa. Utbildningsnämnden framlägger 
förslag till kommunstyrelsen om att slutligt besluta om framtaget preliminärt 
tilläggsavtal för om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan. 

Sedan utbildningsnämndens behandling av ärendet har ytterligare förhandling 
hållits med Svedab. Svedab har inkommit med uppdaterat preliminärt 
tilläggsavtal vilket verksamhetsområde kommunledning föreslår 
kommunstyrelsen besluta att ingå. 
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Handlingar i ärendet 
Uppdaterat preliminärt tilläggsavtal för om- och tillbyggnad av 
Spångholmsskolan 

Underbilagor till avtalet i form av ritningar 

Underbilagor till avtalet i form av dokument Gränsdragning investering 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-04-20, § 32 

Tjänsteskrivelse av utredare vid utbildning, daterad 2020-04-20 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-08-27, § 188 

Utredning av grundskolechefen avseende behov av om- och utbyggnad av 
Spångholmsskolan, daterad 2018-05-30 

Beslut skickas till 
Svedala Exploaterings AB (Svedab) 

Utbildningsnämnden  
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§ 100  

Ytterligare direktiv till stämmoombudet vid 
Svedala Exploaterings AB:s årsstämma  

Dnr 2020-000122  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till ombudet vid 
bolagsstämman 

att rösta för att årsarvodet för styrelseordföranden ska vara 90 procent av 
inkomstbasbeloppet, i detta innefattas de arbetsuppgifter som ska utföras inom 
ramen för ordförandens årsarvode enligt § 4 i Reglemente rörande arvoden till 
ordförande och vice ordförande (Ffs 5:03),  

att rösta för att årsarvodet för vice ordförande i styrelsen ska vara 45 procent av 
inkomstbasbeloppet, i detta innefattas de arbetsuppgifter som ska utföras inom 
ramen för ordförandens årsarvode enligt § 4 i Reglemente rörande arvoden till 
ordförande och vice ordförande (Ffs 5:03), samt 

att rösta för att för lekmannarevisorerna utgår sammanträdesarvode enligt 
Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt 
förtroendevalda i Svedala kommun (Ffs 5:04). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade 14 april 2020, § 81, Svedala Exploaterings AB:s 
(Svedab) årsredovisning samt gav direktiv till av kommunstyrelsen utsett 
stämmoombud, Sara Ripa (C), att bland annat rösta för högre utdelning samt 
ansvarsfrihet. I samband med ärendet anförde stämmoombudet att det finns ett 
behov av tydliggörande av ordförandens och vice ordförandens arvode då det 
idag är oklart vilka arbetsuppgifter som innefattas i årsarvodet och för vilka det 
ska utgå sammanträdesarvode. Kommunstyrelsens ledamöter ombads att till 
stämmombudet inkomma med synpunkter och inspel avseende detta. Inga 
synpunkter har lämnats.  

Stämmoombudet har nu tagit fram förslag till årsarvode för ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för Svedab. Förslaget innebär att sammanlagt arvode för 
ordförande och vice ordförande i styrelserna för Svedalahem och Svedab är i 
paritet med arvodesnivån som föreligger för de mindre nämnderna i kommunen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-04-29 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-14, § 81 

Beslut skickas till 
Sara Ripa ( C) 
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§ 101  

Ytterligare direktiv till stämmoombudet vid 
Bostads AB Svedalahems årsstämma 

Dnr 2020-000123  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till ombudet vid 
bolagsstämman  

att rösta för att årsarvodet för styrelseordföranden ska vara 90 procent av 
inkomstbasbeloppet, i detta innefattas de arbetsuppgifter som ska utföras inom 
ramen för ordförandens årsarvode enligt § 4 i Reglemente rörande arvoden till 
ordförande och vice ordförande (Ffs 5:03), 

att rösta för att årsarvodet för vice ordförande i styrelsen ska vara 45 procent av 
inkomstbasbeloppet, i detta innefattas de arbetsuppgifter som ska utföras inom 
ramen för ordförandens årsarvode enligt § 4 i Reglemente rörande arvoden till 
ordförande och vice ordförande (Ffs 5:03, samt 

att rösta för att för lekmannarevisorerna utgår sammanträdesarvode enligt 
Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt 
förtroendevalda i Svedala kommun (Ffs 5:04). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade 14 april 2020, § 82, Bostad AB Svedalahems 
årsredovisning samt gav direktiv till av kommunstyrelsen utsett stämmoombud, 
Sara Ripa (C), att bland annat rösta för ansvarsfrihet. I samband med ärendet 
anförde stämmoombudet att det finns ett behov av tydliggörande av 
ordförandens och vice ordförandens arvode då det idag är oklart vilka 
arbetsuppgifter som innefattas i årsarvodet och för vilka det ska utgå 
sammanträdesarvode. Kommunstyrelsens ledamöter ombads att till 
stämmombudet inkomma med synpunkter och inspel avseende detta. Inga 
synpunkter har lämnats.  

Stämmoombudet har nu tagit fram förslag till årsarvode för ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för Svedalahem. Förslaget innebär att det sammanlagda 
arvodet för ordförande och vice ordförande i styrelserna för Svedalahem och 
Svedab blir i paritet med de arvodesnivåer som föreligger för de mindre 
nämnderna i kommunen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2020-04-29 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-14, § 82 

Beslut skickas till 
Sara Ripa ( C)       
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§ 102  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2019 

Dnr 2019-000339  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 16 kap 6f § SoL samt 28 f-g § LSS så ska socialnämnden rapportera alla 
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige samt kommunens 
revisorer. 

Rapportering ska ske kvartalsvis och innehålla vilken typ av bistånd beslutet 
gäller och hur många dagar som har förflutit sedan dagen för beslutet. 

Vård och omsorg har lämnat sin redovisning för kvartal 4, 2019. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-26 § 24 

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut 

Rapportering enligt 16 kap 6 f §  SoL av ej verkställda beslut 
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§ 103  

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) 2019 

Dnr 2020-000068  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad HR-chef följer upp processgången och har enligt önskemål 
reviderat presentationen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2019.  

Enligt beslut i kommunstyrelsens personalutskott 2020-02-26 uppmanades 
kommunledningsgruppen att med stöd av HR-enheten förbättra och utveckla 
förankringsarbetet gällande policys och riktlinjer inom arbetsmiljö samt att 
kommunstyrelsen vid intern kontroll särskilt beaktar det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA). 

Tillförordnad HR-chef Cecilia Kronqvist är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-04-21 § 12  

Presentation: Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 
Enhetsnivå 
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§ 104  

Hälsa för livet - justerat slutdatum för 
sjukfrånvaro 

Dnr 2019-000316  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att på grund av följderna av den rådande coronapandemin, justera datum för 
uppsatta mål för sjukfrånvaro, till samma datum som resterande arbetsmiljömål, 
det vill säga 31 december 2022. 

Reservationer 
     

Sammanfattning av ärendet 
På grund av rådande situation med coronapandemin prognostiseras att 
sjukfrånvaron ökar. Förslag ligger om att ändra slutdatum för målet för sänkt 
sjukfrånvaro till 31 december 2022. Målet för sjukfrånvaron är att den sjunker till 
4,5 % 2020 för Svedala kommun som helhet.  

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen att på grund av följderna av den rådande coronapandemin, 
justera datum för uppsatta mål för sjukfrånvaro, till samma datum som 
resterande arbetsmiljömål, det vill säga 31 december 2022. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-04-21 § 11 

Yrkanden 
     

Beslutsgång 
     

Beslut skickas till 
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§ 105  

Svar på motion om att utreda alternativa åtgärder 
för Holmagårdens användning 

Dnr 2018-000335  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla yrkandet att utreda alternativa åtgärder av Holmagården, vilket pågår, 

att avslå yrkande om att utreda att bygga nya särskilda boende i anslutning till 
Holmagården eller Toftaängen som ersättning och komplettering för 
lägenheterna på Holmagården, då detta redan är genomfört, samt 

att bifall yrkandet om att utreda ombyggnation av Holmagårdens lägenheter till 
andra boendeformer som till exempel mellanboende och/eller 
trygghetslägenheter med tillhörande Seniorcenter. 

Kommunstyrelsen beslutar  

underförutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag ovan,  

att de utredningar som socialnämnden föreslår genomföras och som pågår ska 
genomföras under uppsyn med kommundirektörens uppdrag om översyn av 
Holmagården, samt  

att den av socialnämnden redan genomförda utredningen läggs till 
kommunfullmäktiges handlingar i detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att delvis bifalla 
och delvis avslå motionen.  

Kommundirektör Johan Lundgren fick i vintras 2020 i samband med 
ordförandeberedning i kommunstyrelsen i uppdrag leda en översyn om vad 
som kan göras med Holmagården. 

Leif Göthed (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har till 
kommunfullmäktige inkommit med en motion om att utreda alternativa åtgärder 
för Holmagårdens användning.  

Med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion av Holmagårdens äldreboende 
konstaterades det att utrymmena för toaletterna var för små och behöver 
byggas om. Motionärerna anför att med anledning av de höga beräknade 
kostnaderna för Holmagårdens användning kan kommunen titta på alternativa 
åtgärder istället. 

Motionärerna yrkar att man utreder alternativa åtgärder för Holmagårdens 
användning, att utredning ska göras av möjligheten att bygga nya särskilda 
boenden i anslutning till Holmagården eller Toftaängen som ersättning och 
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komplettering för lägenheterna på Holmagården, samt att utredning ska göras 
av en ombyggnation av Holmagårdens lägenheter till andra boendeformer som 
till exempel mellanboende och/eller trygghetsboende med tillhörande 
seniorcenter. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-26 § 23 

Motion om att utreda alternativa åtgärder för Holmagårdens användning, inkom 
2018-11-27 

Beslut skickas till 
Kommundirektören 

Socialnämnden  

Socialchefen  
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§ 106  

Svar på motion om att inrätta klimatpolitiskt råd i 
Svedala kommun 

Dnr 2019-000349  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen om inrättande av klimatpolitiskt råd med hänvisning till 
pågående arbete med att ta fram en ny hållbarhetsstrategi för Svedala 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat in en 
motion där de föreslår att kommunen inrättar ett lokalt klimatpolitiskt råd vars 
uppdrag är att utvärdera samt driva kommunens arbete framåt för minskad 
klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Det klimatpolitiska rådet skulle 
årligen presenterar en rapport om hur kommunen ska nå sina klimatmål.  

Yttrande 

Motionens förslag har utretts och förslag till beslut är att motionen avslås med 
hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen påbörjat ett arbete med att ta fram 
en ny Hållbarhetsstrategi. Det är fritt för motionärerna att lyfta in frågan om att 
ett råd ska upprättas i förbindelse med framtagande av hållbarhetsstrategin. 
Ska då rådet har en granskande funktion av kommunens förda politik eller ska 
rådet ha en kunskapslyftande funktion. 

Utredare redogör för ärendet i tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2020-04-27 

Motion om att inrätta klimatpolitiskt råd, inkom 2019-06-11 

Yrkanden 
Daniel Forsberg (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet, med instämmande av 
Ambjörn Hardenstedt (S).  

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag med instämmande 
från Ronny Johnsson (SD) och Per Mattsson (M). 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
om att motionen avslås, dels yrkandet att motionen ska bifallas. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
motionen ska avslås.             
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§ 107  

Svar på motion om införande av gågata i samband 
med Coronapandemin 

Dnr 2020-000135  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att besluta avslå 
motionen. 

Ingrid Pedersen (-) har i motion föreslagit att gågatan på Storgatan ska vänta 
att införas till bättre tider och att det måste vara förankrat hos affärerna. På 
grund av Coronaviruset bedöms det vara dålig tajming att införa gågata nu. 
Affärerna går redan på knä och det bedöms inte bli bättre att stänga ute 
biltrafiken menar Ingrid Pedersen. I motionen menar motionären också att 
affärerna inte tillfrågats.  

Yttrande 

Införandet av gågatan på delar av Storgatan under sommarhalvåret har haft en 
lång förankringsprocess. Förutom allmänna möten och möjlighet att lämna 
synpunkter på andra sätt har separat möten med fastighetsägare och 
näringsidkare hållits. Provverksamhet har också bedrivits.  

Utbrottet av pandemin har lett till att många företagare påverkats. 2020-03-19 
(Teknisk nämnd 2/20) beslutades en hel rad med åtgärder för att stödja 
näringsidkarna. 

Sammanfattningsvis föreslås att motionen avslås och att sommargågatan får 
fortgå. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2020-04-21  

Tjänsteskrivelse om motion om Storgatan i samband med Coronapandemin 
2020-04-09 

Motion om införande av gågata i samband med Coronapandemin 2020-04-01 

Delegationsbeslut Åtgärder pandemin 2020-03-19 

Klagomål på gågata i Svedala (Central Livs) - namninsamling 

Klagomål på gågata i Svedala (Svedala Blommor) - namninsamling 

Klagomål på gågata i Svedala (Pizzaboden) – skrivelse                  
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§ 108  

Svar på motion om administrativa system 

Dnr 2019-000303  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Per Olof Lindgren (L) har till fullmäktige inkommit med en motion om Svedala 
kommun administrativa system. Motionären anför att det system som finns för 
hanteringen av hjälpmedel förhindrade en tillfällig utlåning av hjälpmedel till 
medlem i annan kommun. Motionären yrkar därför att kommunen inför ett 
journalsystem som kan hantera de behov som kan uppstå, att kommunen låter 
modifiera sitt bokföringssystem så att vem som helst kan debiteras samt att 
kommunen fortsättningsvis avstår från att låta verksamheten styras av vad som 
för tillfället låter sig knappas in på en dator.  

Vid beredning av motionen har kontakt tagits med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) inom Vård och omsorg. Enligt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska brukar verksamheten i vanliga fall lösa den situation som 
redogörs för i motionen men att rutinerna för detta inte har varit kända för 
handläggaren i det ärende berörs i motionen. För att förebygga att liknande 
situationer ska inträffa igen kommer en rutin tas fram för att säkerställa att de 
personer som tillfälligt vistas i kommunen ska ges möjlighet att vid behov låna 
hjälpmedel.  

Vad gäller kommunens IT-system är det varje verksamhet som ansvarar för att 
de system som används uppfyller de krav som finns i verksamheten. Detta 
innebär bland annat att säkerställa att systemen kan leverera det som behövs 
för att verksamheten ska kunna fullgöra sina uppgifter. Sedan juni 2019 finns 
inom kommunens IT-enhet en funktion som särskilt har till uppgift att bistå 
verksamheterna med teknisk kunskap och kravställning på leverantörerna. 
Kommunstyrelsen har även beslutat om en resursförstärkning av 
digitaliseringsarbetet vilket tillsammans med av kommunledningsgruppen 
antagen förvaltningsmodell för genomförande av digitaliseringsprojekt syftar till 
att förstärka verksamheternas kompetens vid digitalisering och/eller inköp av 
system. Kommunens verksamheter kommer därmed i framtiden vara ännu 
bättre rustade för att ställa rätt krav vid inköp av nya, eller uppgraderingar av 
befintliga, system.  

Kommunförvaltningen föreslår att motionen ska anses besvarad. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2020-04-27  

Motion om Svedala kommuns administrativa system, inkom 2019-05-14     
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§ 109  

Pensionsförvaltning för mars månad 2020 - 
rapport 

Dnr 2020-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningen framlägger rapport för pensionsförvaltningen för mars 
månad 2020. Portföljrapport per 31 mars 2020. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning mars 2020, daterad 2020-04-27 
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§ 110  

Anmälan av delegationsbeslut 

Dnr 2020-000120  

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 2020-03-16 § 40, som gäller från 2020-04-01.  

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 delegationsbeslut 

Delegationsbeslut om lämnande av garanti om plats i kanalisation för 
fiberobjekt 

Yttrande över Lomma kommuns nya översiktsplan 

Delegationsbeslut om utseende av beslutsattestanter 

Delegationsbeslut ansökan om stöd till Skånes arkivförbund 
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§ 111  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2020-000142  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Kommunrevisionen, rapport och yttrande angående uppföljning av 
granskning rörande bisyssla, dnr 2020-154, inkom 2020-04-24 

b) Pensionärsrådet, protokollsutdrag, Lägessituation för Holmagårdens 
särskilda boende, inkom 2020-04-24 

c) Teknisk nämnd, protokollsutdrag 2020-04-21 med tillhörande handlingar 
angående Information om medfinansieringsavtal för del av gång- och cykelväg 
längs med väg 841 i Bara, inkom 2020-04-27 

d) Socialnämnden, protokollsutdrag med tillhörande handlingar angående mål 
och indikatorer för Arbete och integration, inkom 2020-04-27 

e) Sysav, Kallelse till sysavs årsstämma 28 maj 2020 med handlingar såsom 
ägardirektiv för sydskånes avfallsbolag, årsredovisning och hållbarhetsrapport 
2019 med mera, inkom 2020-04-08, 2020-04-14 

f) Kommunassurans Syd, kallelse till årsstämma, inkom 2020-04-09 

g) Inera, inbjudan till ägarråd, inkom 2020-04-09 
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§ 112  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Linda Allansson Wester (M), ordföranden från kommunstyrelsens utskott 
redogör för ärenden av intresse för kommunstyrelsen från  

* Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-02-24 

* Kommunstyrelsens personalutskott 2020-04-21 

* Kommunstyrelsens budgetutskott 2020-04-30 

 

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande informerar om att MLR 
(MalmöLundregionen) har stående möten på distans varje onsdag. Det 
används för att koordinera insatser och samordna så att kommuner arbetar i 
samma riktning i frågor som berör Coronapandemin. 

Vidare har SKR (Sveriges kommuner och regioner) och möten på distans 
varannan onsdagmorgon för att informera om ärenden som berör 
Coronapandemin.  

 

Flera av kommunstyrelsens ledamöter informerar om möten som de ska till på 
uppdrag av kommunstyrelsen och frågade om kommunstyrelsen har något 
inspel till dem. 
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§ 113  

Utdelning av medel 2020 ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 

Dnr 2020-000152  

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

att godkänna revisionsberättelsen för 2019 från auktoriserad revisor Peter 
Cederblad avseende Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, samt 

att dela ut 155 500 kronor 2020 enligt följande: 

129 500 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning och fysiska 
fostran med fördelningen 40 000 kronor till simundervisning och Sommarkul, 20 
000 kronor till Svedala ungdomsbrandkårs stödförening och 69 500 kronor till 
utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning avseende stipendier, samt 

26 000 kronor till utdelningsändamålet samhällets förskönande för konstnärlig 
gestaltning i anslutning till det nya biblioteket i kvarteret Svanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt årsredovisning 2019 för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse kan 155 500 
kronor delas ut efter att 10 % av avkastningen lagts till kapitalet i enlighet med 
stiftelsens stadgar. Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för utdelning 
av medel ur stiftelsen ska utdelningen under en femårsperiod 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. Stabschefen har tagit fram förslag på utdelning för 2020. 

Handlingar i ärendet 
Undertecknad årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 

Ansökan från Utbildning om medel ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, 
daterad 2020-05-07 

Ansökan från Svedala ungdomsbrandkårs stödförening om medel ur Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse, inkom 2020-05-10 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 

Ekonomi- och utvecklingschef  

Swedbank stiftelseservice 
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Räddningstjänsten  

auktoriserad revisor Peter Cederblad 

 

 


