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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen och med deltagande på distans, 
måndag 15 mars 2021 kl 13:30-18:35, ajourneras 15:05-15:15, 16:20-16:25 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Tobias Ström 

Justeringens plats och datum Justering sker med digital signering, 2021-03-17 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25-55 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Tobias Ström  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-03-15 

Anslaget sätts upp 2021-03-19 Anslaget till och med 2021-04-09 

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)                                          deltar på distans 
Hans Järvestam (M)                                     deltar på distans 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande   
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD)                                        deltar på distans 
Peter Frost Jensen (SD)                              deltar på distans 
Ambjörn Hardenstedt (S)                              deltar på distans 
Valentin Jovanovic (S)                                  deltar på distans  

Tjänstgörande ersättare 

Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS)    deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) för Jesper Sennertoft (S)       deltar på distans 

Ersättare och insynsplats 

Erik Stoy (M)                                          deltar på distans §§ 25-48 
Lars Nordberg (M)                                 deltar på distans 
Birgitta Delring (BP)                               deltar på distans 
Christer Åkesson (L)                              deltar på distans 
Steen Salling (SD)                                 deltar på distans 
Magnus Lilja (SD)                                  deltar på distans  §§ 25-32 
Therese Wallin (MP)                              deltar på distans 
Stefan Sarmes (KD), insynsplats          deltar på distans 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare  
Teresa Fridell, stabschef  
Niclas Söderlund, IT-chef  §                                       deltar på distans  §§ 25-27 
Tobias Hassgård, digitaliseringsstrateg                     deltar på distans  §§ 25-27 
Fredric Palm, strategisk planeringschef                     deltar på distans  §§ 28-37 
Jenny Ahlqvist, naturvårdsansvarig/miljöinspektör     deltar på distans  §§ 28-29 
Fredrik Löfqvist, teknisk chef                                      deltar på distans  §§ 30-37 
Anna Boman, lokalstrateg                                          deltar på distans  §§ 30-37 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef       deltar på distans  §§ 25-46  
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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 

§ 25 
Förändring av dagordning ................................................................................... 6 

§ 26 
Rapport om kommunförvaltningens arbete med anledning av 
Coronapandemin (Covid-19) ............................................................................... 7 

§ 27 
Digitaliseringsstrategi för Svedala kommun samt information om 
pågående digitaliseringsprojekt ........................................................................... 8 

§ 28 
Årlig rapportering av genomförandet av åtgärdsprogram 2019-2021 
till vattenmyndigheterna .................................................................................... 10 

§ 29 
Information - Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 ...................................... 11 

§ 30 
Information - Samråd för Regionplan för Skåne 2022-2040............................... 13 

§ 31 
Yttrande över samråd om förslag till ny översiktsplan för Skurups 
kommun ............................................................................................................ 15 

§ 32 
Information om ny lokalförsörjningsprocess ...................................................... 16 

§ 33 
Tillfälliga förskoleplatser i Klågerup 2022-2025 ................................................. 17 

§ 34 
Förslag på hyresavtal - förskoleplatser i Bara ................................................... 18 

§ 35 
Rapportering om uppdraget om fastighetsförsäljningen i Svedala 
tätort ................................................................................................................. 19 

§ 36 
Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Svedala 
25:18 (del av gamla IP) ..................................................................................... 20 

§ 37 
Rapportering om arbetet med att tillskapa en större samlingslokal i 
Svedala tätort .................................................................................................... 21 

§ 38 
Preliminärt bokslut 2020 .................................................................................... 22 

§ 39 
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Svedala kommun ................ 23 

§ 40 
Intern kontroll 2020 för Svedala kommun .......................................................... 24 

§ 41 
Finansiering av förlängningsår för Leader Söderslätt ........................................ 25 
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§ 42 
Revidering av delegationsförteckning för kommunstyrelsen .............................. 27 

§ 43 
Revidering av bidragsregler för pensionärs- och handikappföreningar 
(Ffs 3:02) .......................................................................................................... 29 

§ 44 
Utökat borgensåtagande till Sydvattens ägarkommuner ................................... 30 

§ 45 
Eftergivande av tillsynsavgifter för restaurangbranschen för år 2021 ................ 31 

§ 46 
Ansökan om befrielse från finansieringsansvar för Fröhusets förskola 
enligt reglemente för lokalbank ......................................................................... 32 

§ 47 
Svar på idé Svedalaförslag om VMA-tyfon till Bara ........................................... 33 

§ 48 
Svar på motion om att förbättra brandsäkerheten för brukare med 
trygghetslarm .................................................................................................... 35 

§ 49 
Svar på motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal .................... 37 

§ 50 
Svar på motion om att säkerställa kvalitet och tvätt av arbetskläder 
enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4 ............................................................ 38 

§ 51 
Redovisning av ej avgjorda motioner 2021 ........................................................ 39 

§ 52 
Pensionsförvaltning för januari månad 2021 ..................................................... 40 

§ 53 
Anmälan om delegationsbeslut ......................................................................... 41 

§ 54 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 42 

§ 55 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 43 
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§ 25  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande klargör att flera av kommunstyrelsens 
ledamöter, tjänstgörande ersättare, ersättare och insynsplats deltar i mötet på 
distans. Ordförande föreslår följande arbetsprinciper för dagens sammanträde: 
vi har många föredragande idag så vi fattar beslut direkt efter presentationen 
och går på så sätt igenom ärende för ärende så som vi gjorde förr. Det är fritt 
att begära ajournering när som helst om man anser att det behövs för 
överläggning inom partigrupp.  

Ärende Svar på idé Svedala-förslag om ny samlingslokal i Bara utgår från 
dagens ärendelista, vilket meddelades kommunstyrelsen i ett mejl häromdagen. 
Ärendet behandlas i stället på kommunstyrelsens sammanträde 12 april. Detta 
efter önskemål av förslagsställaren till Idé Svedala-förslaget. 
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§ 26  

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.  

Vaccineringen mot Covid-19 fortsätter enligt plan. Vid brist på vaccin får vi veta 
det cirka en vecka i förväg om förändrad leverans till kommunen.  

Biblioteket i Svedala öppnar för besök från allmänheten idag med de 
restriktioner som följer på grund av pandemin. Biblioteken i Bara och Klågerup 
har endast meröppet.  
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§ 27  

Digitaliseringsstrategi för Svedala kommun samt 
information om pågående digitaliseringsprojekt 

Dnr 2021-000045  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen 

att anta Digitala Svedala – digital strategi Svedala kommun, samt 

att särskilt beakta gruppen med digitalt utanförskap när det gäller 
medborgarnära digitala tjänster. 

Sammanfattning av ärendet 
Idag finns en förväntan på offentliga myndigheter att kunna möta alla 
medborgare på lika villkor med en korrekt och rättssäker behandling oavsett 
vilken tid eller plats kontakten sker. En majoritet av näringsidkare och 
kommuninvånare är även vana vid att kunna hantera ärenden och möta 
kommunen genom digitala plattformar. För att kunna uppnå god service och 
möta näringsidkares och invånares förväntningar samtidigt som kommunens 
personella resurser används på effektivt sätt är digitalisering en viktig 
verksamhetsfråga. 

Inom kommunförvaltningen finns en antagen förvaltningsmodell för digitalisering 
vilken beskrivs i förslaget till digital strategi. Förslaget till strategi har tagits fram 
av IT-chefen i dialog med samordningsgruppen som även består av ekonomi- 
och utvecklingschefen, stabschefen och digitaliseringsstrategen. I förslaget till 
strategi betonas att digitaliseringen inom Svedala kommun alltid ska syfta till att 
bidra med en positiv samhällsutveckling för kommunens medborgare, företag 
och föreningar samt bidra till effektivare processer inom kommunens 
organisation. Svedala kommun ska alltid tänka ”digitalt först”.  

IT-chef Niclas Söderlund och digitaliseringsstrateg Tobias Hassgård är 
föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-03-05 

Förslag till digital strategi för Svedala kommun        

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på tillägg till digitaliseringsstrategin att särskilt 
beakta gruppen med digitalt utanförskap när det gäller medborgarnära digitala 
tjänster, med instämmande från Linda Allansson Wester.  



 

 

9(43) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det utöver liggande förslag till beslut finns 
Ambjörn Hardenstedts tilläggsyrkande. Ordförande ställer bifall mot avslag på 
samtliga förslag till beslut vilka kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 

IT-chef Niclas Söderlund  

Digitaliseringsstrateg Tobias Hassgård 

Stabschef Teresa Fridell 
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§ 28  

Årlig rapportering av genomförandet av 
åtgärdsprogram 2019-2021 till 
vattenmyndigheterna 

Dnr 2020-000395  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt  

att uppmana berörda nämnder att ta med genomförande av åtgärderna enligt 
Åtgärdsprogrammet i löpande arbete.  

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 
nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att 
genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner 
årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina 
respektive åtgärder. 

Frågorna är generellt desamma som tidigare år eftersom vi närmar oss slutet 
på perioden och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för 2020 med 
tidigare år. Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027. 

Miljöinspektör och natursamordnare Jenny Ahlqvist är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Presentation för Ks 2021-03-15 

Enkät ifylld - genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2020 

Missiv till den årliga rapporteringen 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 

Bygg- och miljönämnd  
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§ 29  

Information - Samråd om vattenförvaltning 2021-
2027 

Dnr 2020-000335  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.       

Sammanfattning av ärendet 
Rent vatten är en förutsättning för allt liv och även ett av våra viktigaste 
livsmedel. En målsättning om en god status i våra vatten, samt åtgärder för att 
sträva dit är därför både viktigt och positivt.  

Svedala kommun har arbetat med vattenvårdsarbete avrinningsområdesvis 
genom Vattenråden i 20 års tid. Vi ser en liten förbättring av vattenkvaliteten, 
men det tar tid och vi har en lång väg kvar.  

Remissmaterialet är omfattande, vilket gör det otillgängligt för många. 
Remisstiden är också kort för att ta sig igenom kommunernas politiska process 
på ett sätt som möjliggör att alla berörda hinner sätta sig i remissen.  

Ett stort ansvar läggs på kommunerna som i sin tillsyn och planering ska se till 
att miljökvalitetsnormen (MKN) en god status i vattnen ska uppnås. Därtill 
redovisas bara Kommunernas kostnader på nationell nivå och det blir därför 
väldigt svårt för varje enskild kommun att bilda sig en uppfattning om vilken 
ekonomisk konsekvens som åtgärdsprogrammet kan få på den enskilda 
kommunen. Det blir därmed även svårt att planera och budgetera för de 
åtgärder som krävs.  

Nytt för i denna åtgärdscykel är att kommunerna ska genomföra en 
förvaltningsövergripande vattenplanering med helhetssyn utifrån ett 
avrinningsområdesperspektiv, vilket ska påbörjas redan inom två år. Det är för 
kort tid och kräver resurser som kommunen inte har budgeterat för.  

Även dagvattenåtgärder och åtgärder kring reningsverk och ledningsnät 
kommer att ge en ökad kostnad för kommunen som blir svår att finansiera 
genom VA-kollektivet.  

För den ökade tillsyn som föreslås, behöver kommunerna mer statliga medel för 
att kunna bedriva, då all tillsyn i realiteten inte kan finansieras genom uttag av 
tillsynsavgifter. Om miljökvalitetsnormen (MKN) god status ska uppnås krävs 
det att de fysiska åtgärderna genomförs, och kopplingen mellan de frivilliga 
fysiska åtgärderna och det juridiskt bindande åtgärdsprogrammet är för otydligt 
och lagstiftning saknas. Många vattendrag har en lång väg kvar för att uppnå 
god status på bara 6 år, så att förlita sig på frivilliga åtgärder känns inte rimligt. 

Föredragande är naturvårdsansvarig Jenny  Ahlqvist och strategisk 
planeringschef Fredric Palm.   
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Handlingar i ärendet 
Presentation för Ks 2021-03-15 

Bilaga 1. Svedala kommuns yttrande över samråd om vattenförvaltning 2021-
2027 

 

Förslag till Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 

Förslag till Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 

Förslag till föreskrift miljökvalitetsnormer 

Miljökonsekvensbeskrivning, Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 

Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021-2027     

 

 



 

 

13(43) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30  

Information - Samråd för Regionplan för Skåne 
2022-2040  

Dnr 2020-000384  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med 
fokus på fysisk planering. Samrådet är ett förslag på regionplan och hur 
samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Med 
samrådsperioden önskar Region Skåne att berörda aktörer lämnar synpunkter 
gällande både innehåll och arbetssätt. Regionplanen är det fysiska uttrycket av 
den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030. Samrådsperioden 
gäller från 2020-12-01 till 2021-04-30. 

Föredragande är Fredric Palm, strategisk planeringschef.  

Handlingar i ärendet 
Presentation från Plex - introduktion 14 januari 2021 

Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 

Regionplan för Skåne 2022-2040 - Samrådshandling 

Andel allmänt tillgängliga grönområden i Skånes kommuner 

Anläggningar för elproduktion 

Arbetspendling till, från och inom Skåne (2017 och 2018) 

Avrinningsområden i Skåne 

Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018) 

Befolkningsförändring i Skånes tätorter (2010-2018), i förhållande till 
befolkningsförändringen i länet 

Blågrön infrastruktur i Skåne 

Cykelstråk i Skåne 

Erosionsförhållanden längs Skånes kust 

Flöden för godstransporter (2018 och 2019) 

Flöden för persontransporter (2018 och 2019) 

Försörjningskvot per kommun (2018) 

Försörjningskvot per kommun (2028) 
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Gränser för havsplaneringsområden 

Hållbara drivmedel - publika laddstationer och tankställen för fordonsgas 

Infrastruktur för godstransporter i Skåne 

Klassning av jordbruksmark i Skåne 

Kollektivtrafiknoder för strategisk bebyggelseutveckling 

Kollektivtrafikstråk i Skåne 

Lokala arbetsmarknadsregioner i Skåne (2018) 

Mark- och vattenanvändningskartan 

Nationella och regionala leder för cykling och vandring i Skåne 

Självskattad hälsa i Skånes kommuner (2019) 

Skyddad natur i Skåne 

Skåne och omvärlden 

Strukturkartan 

Tillgång till bredband för arbetsställen i Skånes kommuner (2019) 

Tillgång till bredband för hushåll i Skånes kommuner (2019) 

Transmissionsnät för el i Skåne 
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§ 31  

Yttrande över samråd om förslag till ny 
översiktsplan för Skurups kommun  

Dnr 2021-000007  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att Svedala kommun har tagit del av samrådshandlingarna i förslaget till ny 
översiktsplan och har inget att erinra, samt  

att Svedala kommun önskar främja och fortsätta utveckla det mellankommunala 
samarbetet för kommunernas gemensamma översiktplanefrågor främst inom 
infrastruktur- , hållbarhets-, miljö- och kultur- samt klimatfrågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Skurups kommun har översänt förslag till översiktsplan för samråd för Skurups 
kommun 2035 - Platsen för det goda livet. Sista svarsdatum är 8 mars 2021. 
Svedala kommunstyrelse har anmodat och fått förlängd svarstid tom 17 mars.  

Svedala kommun har tagit del av innehållet i Skurups kommuns förslag till ny 
översiktsplan och anser att den sammanstämmer väl med Svedala kommuns 
översiktsplan.  

Tillsammans tar MalmöLundregionen fram övergripande strategier, lyfter upp 
hela regionens styrkor och bredd samt samarbetar i praktiska frågor.  

Områden där kommunerna samarbetar är inom näringsliv, fysisk planering, 
infrastruktur och framtida kompetensförsörjning. Nytt för den kommande 
femårsperioden är att kommunerna även ska samarbeta kring digitalisering, 
miljö och klimat.   

Handlingar i ärendet 
Yttrande över samråd om förslag till ny översiktsplan för Skurups kommun 

Förslag till Översiktsplan Skurups kommun 2035 

Följebrev för samrådshandlingar   

Beslut skickas till 
Skurups kommun  
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§ 32  

Information om ny lokalförsörjningsprocess 

Dnr 2021-000073  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och teknik har tagit fram en ny process för framtagande av 
lokalförsörjningsplan. Arbetet med ny process har skett i samråd med de 
kommunala bolagen.  

En lokalförsörjningsplan syftar till att på ett samlat sätt illustrera Svedala 
kommuns kommande lokalbehov för en period som sträcker sig från 
innevarande år och tio år framåt. 

Detta för att skapa förutsägbarhet och samsyn i de arbetsmoment som bereder 
och beslutar lokalförsörjningsplanen. 

Lokalförsörjningsprocessen täcker planering av nya behov vilka kan resultera i 
nya byggnader, tillbyggnad till och utvecklingsarbeten i anslutning till befintliga 
byggnader samt rivningar och frånträden, dvs att vi lämnar lokaler som inte 
längre behövs. Behoven handlar inte om byggnaden i sig utan om kapacitet och 
dimensionering som kan påkomma utav exempelvis befolkningstillväxt och 
förändrade myndighetskrav. Behovet bör framförallt redovisas kvantitativt med 
koppling till den plats och vid tidpunkt som behovet uppstår.  

Föredragande är Teknisk chef Fredrik Löfqvist och lokalstrateg Anna Boman. 

Handlingar i ärendet 
PM om lokalförsörjningsprocessen  

Illustration över lokalförsörjningsprocessen 
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§ 33  

Tillfälliga förskoleplatser i Klågerup 2022-2025 

Dnr 2021-000068  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar   

att notera beskrivet behov av utbildningsnämnden av 30 förskoleplatser i 
paviljong vid Mumindalens förskola från och med januari 2022, 

att placering av paviljongen ska ske enligt alternativ 2,  

att uppdra åt strategisk planeringsenhet att i samråd med verksamhetsområde 
utbildning skyndsamt ta fram förslag till avsiktsförklaring med Svedab, vilket 
inkluderar framtagande av förslag till kalkyl som resulterar i ett preliminärt 
hyresavtal, samt 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd med 
kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande, teckna avsiktsförklaring 
med Svedab.  

Sammanfattning av ärendet 
Det behövs tillfälliga förskoleplatser för 30 barn från och med januari 2022 för 
att kunna erbjuda alla barn i Klågerup en förskoleplats fram till dess att den nya 
förskolan kan färdigställas år 2025. Årshyran för en paviljong beräknas uppgå 
till cirka 1 500 000 kronor.  

Paviljongen behöver kunna tas i bruk den 1 januari 2022. I syfte att undanröja 
så många tidshinder som möjligt föreslår kommunledningskontoret att 
kommunstyrelsen ska ställa sig bakom alternativ 2 redan i detta läge samt att 
kommunstyrelsen ska delegera till kommunstyrelsens ordförande att, efter 
samråd med övriga i presidiet, teckna avsiktsförklaring med Svedab. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2021-03-10 

Protokoll Utbildningsnämnden 2021-03-04 § 18 

Tillfälliga förskoleplatser i Klågerup 

Tjänsteskrivelse Behov av tillfälliga förskoleplatser        

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnd (för kännedom) 

Utbildningschef, strategisk planeringschef, teknisk chef, lokalstrateg 

VD Svedab  
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§ 34  

Förslag på hyresavtal - förskoleplatser i Bara 

Dnr 2020-000056  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna om det preliminära hyresavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade 2021-03-04 om att för sin del godkänna 
redovisat preliminärt hyresavtal för tillfällig utökning av Värby förskola med  

Baras befolkning växer och antalet barn ökar för varje år. Det råder ett 
underskott av platser och när Hattstugans förskola rivs för att ge plats för en ny 
förskola behövs dessutom evakueringslokaler under byggtiden. 

Kommunstyrelsen behandlade och beslutade den 7 september 2021, § 164, i 
ärende om behov av tillfälliga förskoleplatser i Bara med remiss av utredningen 
i ärendet till utbildningsnämnden och ekonomienheten för synpunkter. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2021-03-04 § 19 

Hyreskontrakt Värby paviljong med SVEDAB 

Tjänsteskrivelse utbildningsnämnden Hyresatal för tillfällig utökning av Värby 
förskola 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnd (för kännedom) 

Utbildningschef, strategisk planeringschef, teknisk chef, lokalstrateg 

VD Svedab  

 



 

 

19(43) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35  

Rapportering om uppdraget om 
fastighetsförsäljningen i Svedala tätort 

Dnr 2020-000317  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdateras i framdriften av arbetet i de olika uppdragen de 
kommunala bolagen har rörande avyttring och fastighetsförsäljning till 
Fastighets AB Trianon. 

Vid bolagsstämma 16 mars behandlas avtalen för Folkets Hus, Svedalagården 
och markanvisningen. Ledamot Sara Ripa, som är kommunstyrelsens 
representant, deltar i bolagsstämman.  

Ledamot, Sara Ripa och kommundirektör Johan Lundgren är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 20-11-25 § 95 

Kartor över berörda fastigheter gällande avyttring och försäljning 
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§ 36  

Markanvisningsavtal och försäljning av del av 
fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP) 

Dnr 2021-000079  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att teckna markanvisningsavtal med Fastighets AB Trianon om del av 
fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP).         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2020, § 95, att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om markanvisning 
och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP) till 
Fastighets AB Trianon.  

Förslag till markanvisningsavtal har tagits fram.  

Strategisk planeringschef Fredric Palm är föredragande.     

Handlingar i ärendet 
Förslag till markanvisningsavtal 25:18 (gamla IP) mellan Svedala kommun och 
Fastighets AB Trianon 

Bilaga B – Markområdet 

Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2021-03-05      

Beslut skickas till 
Kommundirektör Johan Lundgren 

Stabschef Teresa Fridell 

Strategisk planeringschef Fredric Palm  

 



 

 

21(43) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37  

Rapportering om arbetet med att tillskapa en 
större samlingslokal i Svedala tätort  

Dnr 2020-000399  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdateras i framdriften av arbetet med att tillskapa en större 
samlingslokal i Svedala tätort.  

Kommunstyrelsen gav vid sammanträde 2020-10-21 kommunledningen i 
uppdrag att kommunförvaltningen ska tillse att kommunstyrelsen kontinuerligt 
uppdateras om genomförandet av uppdragen. Uppdraget hänger ihop med 
beslutet om att avyttra Folkets hus i Svedala.   

Kommundirektör Johan Lundgren redogör för arbetsgruppens arbete rörande 
Småskolan i Svedala. Det finns anledning att utreda Småskolan utifrån flera 
behov. Idag arbetar gruppen med 3 scenarion för fastigheten Småskolan. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks 2020-12-14 

Protokollsutdrag Ks 2020-10-12 
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§ 38  

Preliminärt bokslut 2020 

Dnr 2021-000054  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen informeras övergripande om det preliminära utfallet för 
bokslut 2020 samt balanskravet i årsredovisningen.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-03-10.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-03-10 § 7  
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§ 39  

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för 
Svedala kommun 

Dnr 2021-000072  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar attestreglemente för 
Svedala kommun, anta tillämpningsanvisningar avseende attestreglemente för 
Svedala kommun, enligt redovisat förslag, att gälla från och med 1 maj 2021. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta attestreglemente för Svedala kommun, enligt redovisat förslag, att gälla 
från och med 1 maj 2021, samt 

att tidigare attest- och utanordningsreglemente antaget 2002-02-13 av 
kommunfullmäktige därmed upphör att gälla.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret framlägger förslag till nytt attestreglemente för 
Svedala kommun. Det nya reglementet är omarbetat från grunden och är 
utformat som ett ramverk där de grundläggande bestämmelserna om 
attesträtten finns med. Reglementet har anpassats till ny lagstiftning, ny teknik 
och ett modernare språkbruk. 

Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna, som 
antas av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagande, uppföljning och utvärdering av 
attestreglerna och att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet. 

Nu gällande attest- och utanordningsreglemente antogs av Svedala 
kommunfullmäktige den 2002-02-13 paragraf 11.  

Nya system och arbetsprocesser har medfört ett behov av översyn gällande 
attestreglementets innehåll och struktur.   

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.     

Handlingar i ärendet 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-03  

Förslag till attestreglemente för Svedala kommun 

Förslag till anvisningar för tillämpning av attestreglemente för Svedala kommun  

Reglemente för ekonomiska transaktioner, antaget av Kf 2002-02-13 Ffs 4:16       
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§ 40  

Intern kontroll 2020 för Svedala kommun 

Dnr 2020-000097  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2020 för 
kommunstyrelsen och ställa sig bakom föreslagna åtgärder, samt  

att ha tagit del av nämndernas rapporteringar av genomförd intern kontroll 
2020.    

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll har genomförts för kommunstyrelsens verksamhet i enlighet med 
den beslutade intern kontrollplanen för 2020. Kommunstyrelsen beslutade om 
fem övergripande kontrollmoment utifrån riskanalysen 2020. I fyra av dessa 
kontrollmoment har en viss avvikelse identifierats och åtgärder har föreslagits 
för att komma till rätta med avvikelsen. 

Nämnderna har genomfört sina interna kontroller för 2020 och överlämnar dem 
till kommunstyrelsen för kännedom.    

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-03-10 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Rapport Intern kontroll uppföljning 2020 Kommunstyrelsen 

Rapport Internkontroll Uppföljning 2020 Socialnämnden    

Protokoll Socialnämnden 2021-02-04 § 4 Uppföljning av intern kontrollplan för 
socialnämnden. 

Rapport Intern kontroll uppföljning 2020 Kultur- och fritidsnämnden 

Protokollsutdrag Kultur – och fritidsnämnden 2021-02-03 § 4 Uppföljning intern 
kontroll 2020. 

Rapport – Internkontroll uppföljning 2020 Utbildningsnämnden 

Protokoll utbildningsnämnden 2021-02-02 § 8 Uppföljning av intern kontroll 
2020. 

Rapport Bygg- och miljönämnden Internkontroll uppföljning 2020 

Protokoll Bygg- och miljönämnden 2021-01-28 § 2 Intern kontroll uppföljning 
2020 

Rapport Internkontroll uppföljning 2020 Teknisk nämnd 

Protokoll Teknisk nämnd 2021-01-26 § 2 Uppföljning intern kontrollplan 2020       
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§ 41  

Finansiering av förlängningsår för Leader 
Söderslätt 

Dnr 2021-000066  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att förlänga medfinansieringen till LEADER Söderslätt under åren 2021-2022.   

Sammanfattning av ärendet 
Nästa programperiod för LEADER har blivit försenad och förväntas starta 2023. 
I väntan på en ny programperiod finns möjlighet till förlängning av LEADER 
Söderslätt. För att lokala initiativ i Svedala kommun även fortsatt ska kunna ta 
del av LEADER Söderslätts projektmedel krävs en kommunal medfinansiering 
om 286 181 kronor per år i två år framöver.  

Innevarande periods projekt i Svedala kommun redovisas enligt bilagor och kan 
summeras som flertalet småskaliga insatser samt ett fåtal större aktiviteter. 
Likaså finns ett antal kommunövergripande processer som geografiskt 
innefattar alla Söderslätts kommuner.  

För närvarande saknas en tydlig koppling till kommunernas respektive 
landsbygdsstrategier. Här vore det önskvärt att LEADER Söderslätt under 
förlängningsåren kommer kommunerna mer till mötes då kommunernas 
huvudincitament för medfinansiering av verksamheten får anses vara att genom 
lokalt ledd utveckling nå framsteg inom de av kommunen prioriterade 
geografiska eller tematiska områdena såsom besöksnäring och en levande 
landsbygd. Likaså bör den nuvarande strategin anpassas för att kunna 
prioritera projektansökningar som möter pandemins effekter för verksamheter, 
lokala samhällen och människorna som bor och verkar här. 

Med ovan angivna utvecklingsförslag föreslår kommunledningskontoret att 
Svedala kommun fortsatt medfinansierar LEADER Söderslätt.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-03-05 

Skrivelse om förlängningsår 2021-2022 Leader Söderslätt, daterad 2021-01-27 

Sammanställning av halvtidsutvärdering Leader Söderslätt  

Status för projektdatum och stöd Landsbygdsfonden för Svedala kommun och 
Söderslätt 

Leader Söderslätt, projekt i Svedala kommun 

Paraplyprojekt Leader Söderslätt, sammanställning 

Information om Leader Söderslätt  
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Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  

Leaderkontoret, LEADER Söderslätt   
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§ 42  

Revidering av delegationsförteckning för 
kommunstyrelsen 

Dnr 2021-000052  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen, att 
gälla från och med 1 april 2021, samt 

att ge övriga nämnder i uppdrag att revidera sina delegationsförteckningar med 
anledning av ändringar i kommunstyrelsens delegationsförteckning avseende 
HR-frågor. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av bland annat förändrade titlar har behov uppstått att revidera 
kommunstyrelsens delegationsförteckning. I samband med översynen fick HR-
enheten i uppdrag att se över och vid behov föreslå revideringar i kapitel 6 som 
gäller personalfrågor.  

I förslag till reviderad delegationsförteckning har störst förändringar gjorts i 
kapitel 6.  

I syfte att underlätta en administrativ hantering av beslut som är av karaktären 
driftsbeslut föreslås att delar av nuvarande delegationsbeslut i kapitel 6 som rör 
personalområdet förs över till en ny riktlinje vilken anger vilken befattning som 
inom kommunen har mandat att fatta löpande beslut inom HR-området. I övrigt 
har ändringar gjorts med anledning av ny titel för exploateringssamordnare och 
arkivansvarig samt vad gäller beslutanderätten inom vissa fastighetsrättsliga 
och ekonomiska ärenden.  

Samtliga föreslagna ändringar framgår av förslag till reviderad 
delegationsförteckning.  

Kommunstyrelsens personalutskott har fått information om föreslagna ändringar 
delegationsförteckningens sjätte kapitel. Personalutskottet har vid sitt 
sammanträde 1 mars slutligt berett ärendet.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott, 2021-03-01, § 13 

Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-02-26 

Förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen 

Riktlinjer - Arbetsordning beslut inom HR-verksamheten 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2021-.02-169, § 11   
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Beslut skickas till 
Samtliga delegater (personer) den reviderade delegationsförteckningen  

Nämndsekreterare i personalutskottet och i plan- och exploateringsutskottet 

Samtliga nämnder 

Författningssamlingen  
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§ 43  

Revidering av bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar (Ffs 3:02)  

Dnr 2020-000396  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad författningssamling 3:02 Bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har tagit fram förslag på revidering Bidragsregler för 
pensionärs- och handikappföreningar (Ffs 3:02).  

Bidragsreglerna har bland annat ändrats i syfte att förtydliga att 
anhörigföreningar ingår i målgruppen för bidrag. I revideringen föreslås även ett 
förtydligande om att som medlem med rätt till bidrag räknas medlem som 
betalar full medlemsavgift till föreningen samt att möjlighet för förening att 
beviljas fast bidrag i stället för medlemsbidrag tas bort.  

Föreslagna ändringar framgår av förslag till reviderade bidragsregler. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-02-28 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-10, § 104 

Förslag till revidering av Ffs 3:02 Bidragsregler för pensionärs- och 
handikappföreningar  
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§ 44  

Utökat borgensåtagande till Sydvattens 
ägarkommuner 

Dnr 2020-000133  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka borgens- och låneram för Sydvatten AB från Svedala kommun  
från 52 mnkr till 79 mnkr, motsvarande Svedala kommuns ägarandel. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Sydvatten AB beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens 
bolagsstämma 2021 föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en 
konsekvens av den tioårsplan för investeringar som bolaget följer. Den nu 
föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2026. 

Bolagets nuvarande borgensram uppgår till 2 536 mnkr. Bolagsstämman 
kommer att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten AB med 
564 mnkr till en total borgensram om 3 100 mnkr. Borgensåtagandet kommer 
att fördelas proportionerligt efter respektive kommuns ägarandel, vilket i 
Svedala kommuns fall är 2,31 procent.  

Svedala kommuns nuvarande borgensåtagande uppgår till 59 mnkr. Den 
föreslagna ökningen innebär en ny borgensram om 72 mnkr.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2021-02-08 

Brev från Sydvatten AB om utökad borgensåtagande till ägarkommuner 

Borgensåtagande per kommun 2019-12-31 

Borgensåtagande per kommun 2020-06-16  
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§ 45  

Eftergivande av tillsynsavgifter för 
restaurangbranschen för år 2021 

Dnr 2021-000075  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tillsynsavgifter för offentlig kontroll av restauranger enligt livsmedelslagen 
ska efterskänkas 2021, samt 

att bevilja 210 000 kronor i tilläggsanslag till Bygg- och miljönämnden under 
2021 som kompensation för uteblivna intäkter i form av tillsynsavgifter. 
Finansiering sker genom minskning av årets resultat 2021.    

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden framlägger förslag om eftergivande av tillsynsavgifter 
för restaurangbranschen för år 2021. Pandemin och de skärpta restriktionerna 
för serveringsställen har åter aktualiserat frågan kring vad kommunen kan göra 
ytterligare för att mildra de ekonomiska effekterna för restaurangbranschen, 
som redan drabbats av intäktsbortfall.  

I bygg- och miljöchefens utredning framgår bland annat förutsättningarna för att 
efterskänka tillsynsavgifter för restaurangbranschen samt vilken ekonomisk 
effekt en eventuell efterskänkning av tillsynsavgifterna för 2021 skulle få för 
verksamheten inom Bygg och miljö. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det såväl finns juridiska som 
ekonomiska förutsättningar för ett beslut att efterskänka tillsynsavgifter för 
restauranger 2021. Kommunledningskontoret föreslår därför att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att efterskänka tillsynsavgifter 
för restauranger enligt livsmedelslagen 2021 samt att bygg- och miljönämnden 
ska kompenseras för de uteblivna intäkter detta beslut medför.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-03-12 

Utredning av bygg- och miljöchefen, daterad 2021-03-11 

Protokollsutdrag BMn 2021-02-25 § 25 
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§ 46  

Ansökan om befrielse från finansieringsansvar för 
Fröhusets förskola enligt reglemente för 
lokalbank 

Dnr 2021-000043  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna att utbildningsnämnden befrias från finansieringsansvar för 
Fröhuset.  

att kommunbidrag på 826 tkr förs över från utbildningsnämnden till tekniska 
nämnden för lokalhyra och övriga lokalkostnader.  

Sammanfattning av ärendet 
Begäran har inkommit från utbildningsnämnden om att nyttja den lokalbank som 
kommunfullmäktige beslutade inrätta 2020-10-28, § 81. Utbildningsnämnden 
framför att genom att nämnden befrias från finansieringsansvaret för Fröhuset 
minskar kommunens kostnader för bidrag till fristående förskolor med 145 tkr. 
Denna minskning medför långsiktig nytta för kommunen genom minskade 
kostnader.  

Fröhuset är sedan augusti 2020 är tömd av utbildningsnämnden och därmed 
möjlig att bruka för annan verksamhet i avvaktan på att det framtida nyttjandet 
av Fröhuset har utretts färdigt. En utredning pågår kring om Fröhuset åter kan 
bli förskolelokal.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kommunstyrelsen controller Andreas Johansson om 
ansökan om befrielse från finansieringsansvaret för Fröhusets förskola 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden §3 2021-02-02 med tillhörande 
tjänsteskrivelse och yttrande.            

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 

Utbildningsnämnd och teknisk nämnd (för kännedom) 
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§ 47  

Svar på idé Svedalaförslag om VMA-tyfon till Bara 

Dnr 2021-000057  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla idé Svedala-förslaget, samt  

att notera informationen om att ansökan har skickats in från kommunen till 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i enlighet med förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
I Svedala kommun finns i dag ljudsändare till systemet för viktigt meddelande till 
allmänheten (VMA) och utomhusvarning i Svedala tätort (6 st.), Klågerup tätort 
(1 st.) samt vid Malmö Airport (1 st.). 

Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som ansvarar för 
och bekostar utbyggnaden av systemet, medan kommunerna ansvarar för 
kvartalstester och driftservice av ljudsändarna. I Svedala kommun är det 
räddningstjänsten som utför detta arbete. Kommunen kan ansöka till MSB om 
utökning av systemet med ljudsändare. Det är då MSB som fattar beslut om 
eventuell utökning baserat på nyttan utifrån perspektiven civilt försvar samt 
fredstida användning.  

Räddningstjänsten har även innan förslaget från idé Svedala inkom arbetat med 
ansökningshandlingar till MSB om utökning av ljudsändare i tätorterna Svedala, 
Bara och Klågerup. Detta eftersom orterna har expanderat med både bostäder 
och viktig offentlig verksamhet.   

Räddningschef och säkerhetschef Mikael Jönsson har 2021-02-12 skickat 
ansökan till myndigheten och räddningstjänsten inväntar bedömning och svar 
från MSB. Ansökan samt motivering till behovet av utökning i respektive tätort 
och förslag till placering av nya ljudsändare finns handlingar i ärendet. 

Eftersom idé Svedala-förslaget består i att kommunen föreslås ansöka till MSB 
om ljudsändare i Bara tätort kan förslaget bifallas, eftersom det sedan förslaget 
inkom har utförts. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Stf. räddningschef Hampus Aronsson, 2021-02-16. 

Idé Svedala – Förslag om VMA-tyfon till Bara 

Ansökan om utökning av ljudsändare VMA – Svedala kommun, av 
räddningschef och säkerhetschef Mikel Jönsson, dat. 2021-02-10 

Bilaga 1 till ansökan – motivering till behov av utökning av ljudsändare i 
Svedala tätort, inkl karta, 2021-02-10 
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Bilaga 2 till ansökan – motivering till behov av utökning av ljudsändare i Bara 
tätort, inkl karta, 2021-02-10 

Bilaga 3 till ansökan – motivering till behov av utökning av ljudsändare i 
Klågerup tätort, inkl karta, 2021-02-10       

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 48  

Svar på motion om att förbättra brandsäkerheten 
för brukare med trygghetslarm 

Dnr 2016-000344  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens kommande möte.  

Sammanfattning av ärendet 
Per-Olof Lindgren och Anette Jelvemark Nordqvist, Liberalerna, har till 
kommunfullmäktige lämnat in en motion som handlar om att förbättra 
brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm.  

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
(Räddningstjänsten) för yttrande. Räddningstjänsten har utrett motionen utifrån 
sitt kompetensområde och föreslår att samtliga förslag bifalls och påpekar att 
kostnader för dessa förslag tillhör dock socialnämndens budget. 
Kommunstyrelsens ordförande har därför bett socialnämnden yttra sig över 
räddningstjänstens yttrande.  

Redogörelse av Liberalernas olika yrkanden till fullmäktige tillsammans med 
Socialnämndens kommentar. Eftersom Räddningstjänsten yrkade bifall på 
samtliga, om nämns inte detta i redogörelsen.  

 

Liberalerna föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

* Alla trygghetslarm som finns i kommunen idag kompletteras med rökdetektor 
ansluten till larmcentral. 

   Socialnämnden beslutade att Vård och omsorg kan lämna ett erbjudande om 
rökdetektor till ett självkostnadspris á 950 kr vid beslut om trygghetslarm. 

* Räddningstjänsten rycker ut på alla larm där rökdetektor har detekterat brand. 

   Socialnämnden beslutade att föreslå att Räddningstjänsten rycker ut först när 
larmcentralen konstaterat brand (eller så kallat tyst larm).  

* Vård och omsorg hanterar fellarm från anläggningarna. 

   Socialnämnden beslutade att Vård och omsorg ombesörjer underhåll och 
eventuell nedmontering.  

* Vård och omsorg bekostar införskaffande, installation och eventuell avgift till 
larmcentral. 

   Socialnämnden beslutade att Vård och omsorg ombesörjer installation av 
frivilliga larm till självkostnadspris, samt  
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* Personal från vård och omsorg larmas samtidigt som räddningstjänsten vid 
indikering av brand för att kunna bistå räddningstjänsten med information om 
personen som har trygghetslarm. 

   Socialnämnden beslutade att Vård och omsorg inte rycker ut på larm men kan 
bistå Räddningstjänsten med information via telefon. 

 

För egen del beslutade även Socialnämnden att ge Vård och omsorg i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för rökdetektorer.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2021-03-04 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-12-10  

Vård och omsorgs Tjänsteskrivelse för yttrande Räddningens svar på motion 
om att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm 

Vård och omsorgs utredning om brandsäkerhet för brukare med trygghetslarm 

Räddningstjänstens Tjänsteskrivelse om att förbättra brandsäkerheten för 
brukare med trygghetslarm 

Räddningstjänstens utredning gällande motion om förbättrat brandskydd för 
brukare av trygghetslarm 

Motion angående att förbättra brandsäkerheten för brukare med trygghetslarm     

Yrkanden 
Per Matsson (M) yrkar att ärendet ska bordläggas, med instämmande från 
Ambjörn Hardenstedt (S) och Mats Bentmar (ÄS).  

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag till yrkandet om bordläggning och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas till kommande möte i 
kommunstyrelsen. 
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§ 49  

Svar på motion om förmånscyklar till Svedala 
kommuns personal 

Dnr 2018-000125  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen och att införa förmånscyklar. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion lämnar Ambjörn Hardenstedt och Jesper Sennertoft, 
Socialdemokraterna, ett förslag att Svedala kommun ska införa möjligheten till 
förmånscyklar för kommunens anställda. Motionärerna anser att det finns flera 
såväl hälso- som miljömässiga fördelar med ett ökat cyklande. För att Svedala 
kommun ska vara en förebild för en mer hälsosam livsstil yrkar motionärerna att 
Svedala kommun inför möjligheterna till förmånscyklar för sina anställda.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om att anse 
motionen besvarad samt att frågan om införande av förmånscyklar ska 
införlivas i HR-enhetens pågående arbete med personalförmåner. 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

Att erbjuda förmånscyklar som ett bruttolöneavdrag kan medföra både för- och 
nackdelar för medarbetaren och arbetsgivaren. HR-enheten, som utrett frågan, 
föreslår att motionen anses besvarad samt att föreslå ett införande av 
förmånscyklar. Utskottet ändrar beslutformuleringen till att bifalla motionen.  

Förmånscyklar kan framgent vara en av alla förmåner i ett gemensamt 
förmånspaket för Svedala kommuns medarbetare. 

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Utredning förmånscyklar 2021-02-10 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-12 § 71 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-27, § 140 

Tjänsteskrivelse motion förmånscyklar till Svedala kommuns personal, daterad 
2019-02-12 

Motion om förmånscyklar till Svedala kommuns personal, inkom 2018-04-24 
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§ 50  

Svar på motion om att säkerställa kvalitet och 
tvätt av arbetskläder enligt SOSFS 2015:10 och 
AFS 2018:4 

Dnr 2019-000304  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad. Vård och omsorg kan se att med rutin att 
tvätt sker på varje enskild arbetsplats kan man leva upp till de krav som ställs 
på arbetsgivare kopplat till att arbetskläder hanteras enligt SOSFS 2015:10 och 
AFS 2018:4.        

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Sköld (S), Martin Gustafsson (MP) och Jörgen Persson (V) har 
inlämnat med en motion om att säkerställa kvalitet och tvätt av arbetskläder 
enligt SOSFS 2015:10 och AFS 2018:4. De nya reglerna innebär bland annat 
att det är arbetsgivarens ansvar att bekosta och tvätta arbetskläder.  

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen som 
arbetsgivare ska säkerställa att arbetskläder hanteras enligt SOSFS 2015:10 
och AFS 2018:4.  

Kommunstyrelsens personalutskott hade till berett ärendet med förslag till 
beslut om i att motionen ska anses besvarad. Kommunstyrelsen 
återremitterade ärendet till personalutskottet. HR-enheten har tillsammans med 
Vård och omsorgsenheten utrett upplysningarna kring klädförvaringen och 
kommit fram till följande lösning. Vård och omsorg kan se att med fortsatt rutin 
att tvätt sker på varje enskild arbetsplats kan man leva upp till de krav som 
ställs på arbetsgivare kopplat till att arbetskläder hanteras enligt SOSFS 
2015:10 och AFS 2018:4. Detta förutsatt att beskriven investering på cirka 50 
000 kronor genomförs.  

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Svar på motion av HR-parter Cecilia Kronqvist 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-12-09 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-12 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2020-09-11 

Motionen, inkom 2019-05-14  
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§ 51  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2021 

Dnr 2021-000026  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen över ej avgjorda motioner, samt 

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

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Kommunfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen från vidare 
handläggning. 

I Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 anges att kommunstyrelsen 
ska en gång om året redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, och då 
vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i april månad.  

I skrivandes stund finns det 22 motioner som bereds inom förvaltningen och för 
14 av dessa motioner har den ettåriga beredningsfristen överskridits.  
Två av dessa motioner finns med på kommunstyrelsens ärendelista till 
kommunfullmäktiges sammanträde i april.  

Av de 22 motioner är det 17 motioner som bereds av kommunstyrelsen, här 
inunder Strategiska planeringsenheten.  

3 motioner av teknisk nämnd samt 1 motion av utbildningsnämnd samt 1 motion 
bereds av socialnämnd.        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2021-03-02 

Sammanställning över ej avgjorda motioner, daterad 2021-03-02  
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§ 52  

Pensionsförvaltning för januari månad 2021 

Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger rapport för pensionsförvaltningen för januari 
månad 2021.  

Portföljrapport per siste januari 2021. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning januari månad 2021 

 

 



 

 

41(43) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-03-15  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53  

Anmälan om delegationsbeslut 

Dnr 2021-000027  

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         

Handlingar i ärendet 
Sammanställning av delegationsbeslut, daterad 2020-03-01  
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§ 54  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2021-000022  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Svedalahem, sammanträdesprotokoll, 2021-02-02 § 54 Upphandling 
entreprenad Ombyggnad bostäder: Erlandsdals gruppboende  

b) Svedalahem ,VD-brev 2021-02-24 

c) Svedab, VD-brev 2021-02-24 

d) Svedalahem, styrelseprotokoll 2021-01-26 § 1-12  

e) Svedab, styrelseprotokoll 2021-01-26 

f) Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Info- och Nyhetsbrev nr 1 2021  

g) Nationella vårdkompetensrådet, skrivelse, Kortsiktiga prognoser över 
examinerade från vårdutbildningar 

h) Romeleås- och sjölandskapskommitténs verksamhetsberättelse 2020 

 

Avlåtna skrivelser  

i) Bostadsmarknadsenkät - inskickade svar till boverket 2021-01-27 

j) Plan- bygg- och tillsynsenkät, strategiskas inskickade svar till Boverket 

k) Plan- bygg- och tillsynsenkät, Bygg- och miljös inskickade svar till Boverket 
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§ 55  

Rapporter och anmälningar 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse för 
kommunstyrelsen från  

 

* Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2021-02-18  

* Kommunstyrelsen personalutskott 2021-02-19 samt 2021-03-01 

* Kommunstyrelsens budgetutskott 2021-03-10 

 

Kommunstyrelsens ordförande informerar vidare om  

 

Styrgruppens möte Rådet för trygghet och folkhälsa den 9 mars. 

Inbjudan till kommunstyrelsen om ett digitalt informationsmöte 8 april om 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och förvaltningsplan.  

Inbjudan till kommunstyrelsen om digital Näringslivskväll 18 mars kl 19:00  

 

 


