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§ 56  

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 fattar beslut direkt efter föredragning 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.  

Ordförande informerar om att hon kommer att föreslå att ärendet om val av 
representant till Sege å vattendrag bordläggs. Vidare föreslår ordförande att ett 
ärende om fyllnadsval till personalutskottet läggs till dagordningen tillsammans 
med fyllnadsvalet till budgetutskottet.  

Ärendeordningen anpassas efter föredraganden och behandlas i följande 
ordning: ärende 7 Svar på motion om hyresgäster som ärende nr 7, ärende 8 
Exploateringsavtal som nr 10, ärende 12 svar på idé Svedala förslag om 
samlingslokal i Bara som nr 11 samt ärende 20 Yttrande över 
granskningsrapport som ärende nr 20, i övrigt följdes ärendeordningen. 
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§ 57  

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. 

Tre boende på ett av våra äldreboende har avlidit på grund av Covid-19 smitta 
trots att de var dubbelvaccinerade mot covid-19. Två andra boende som varit 
sjuka i Covid-19 är nu på bättringsvägen.  

Vård och omsorg har i samarbete med Smittskydd Skåne vidtagit alla åtgärder. 
En omfattande smittspårning och testning av både äldre och personal 
genomförs. Personal på boendena arbetar hela tiden enligt gällande rutiner 
med full skyddsutrustning – både munskydd och visir. Det är mycket viktigt att 
fortsätta med framtagna smittskyddsåtgärder. 

Grundskolorna har närskola, det vill säga att barnen går i skolan som vanligt. 
På gymnasiet genomförs undervisningen med 2/3 av eleverna på plats i skolan 
enligt rullande schema. Vuxenskolans undervisning sker mest på distans.  
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§ 58  

Årsredovisning 2020 kommunstyrelsen 

Dnr 2021-000054 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisningen för kommunstyrelsen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen och i den 
ingår även redovisning för kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige visar ett överskott mot budget på 0,2 miljoner. Anledning 
härtill är att överförmyndarverksamheten lämnar ett överskott mot budget vilket 
beror på lägre arvodeskostnader på grund av ändrad handläggning.  

Kommunfullmäktige antog under året en ny budgetprocess vilket innebar att 
fullmäktige i juni beslutade om skattesats och budget för 2021 med flerårsplan 
2022-2023. 

Kommunstyrelsen resultat uppgick för året till plus + 1,1 miljon. Positivt resultat 
uppvisar förvaltningsledning och stödfunktionen såsom stab, HR, ekonomi och 
kommunikation och samt räddningstjänsten. Under förvaltningsledning finns 
avsatta medel för utvecklingsprojekt samt projektarbeten som inte verkställts 
under året med anledning av den rådande pandemin. Stödfunktionerna 
uppvisar ett mindre underskott mot budget med anledning av 
personalavveckling. 

Under kommunstyrelsen finns också merkostnader för inköp av skyddsrustning 
med anledning av pandemin där kommunen erhåller täckning för kostnader 
genom statsbidrag. Dock har kommunen inte erhållit ersättning för inköp gjorda 
under december vilket försämrar resultat med 0,7 miljoner kronor. 

Räddningstjänsten uppvisar också ett positivt utfall med ett färre antal insatser 
som kan relateras till pandemin. Tillfällig vakant tjänst påverkar också resultatet 
positivt. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har 2021-04-06 berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.   

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning kommunstyrelsen 2020, daterad 2021-03-30 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-04-06    
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§ 59  

Årsredovisning 2020 för Svedala kommun 

Dnr 2021-000054  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna föreliggande årsredovisning till kommunrevisionen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att årets resultat efter balanskravsjusteringar och justeringar för synnerliga skäl 
är förenliga med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och, 

att årets resultat därmed inte ska återställas inom tre år, 

att inte applicera den nya lydelsen av rekommendation RKR R2 Intäktsredo-
visning i årets årsredovisning avseende exploateringsersättning, samt 

att i övrigt godkänna årsredovisningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat, -62,7 mnkr, är 88,3 mnkr lägre jämfört med föregående år och 
beror framförallt på att årets resultat i större utsträckning än 2019 påverkats 
negativt av jämförelsestörande poster samt att Svedala kommun valt att göra 
avsteg mot ny gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovisning 
avseende intäktsredovisning av exploateringsersättning, RKR R2.  

Jämförelsestörande poster avser händelser och transaktioner som inträffar 
sällan och som beror på omständigheter utanför den dagliga driften. Under året 
har flera medvetna beslut tagits som resulterat i jämförelsestörande poster som 
påverkat årets resultat negativt. Bland annat beslutade kommunfullmäktige i 
november 2020 att lösa in 100 mnkr av pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, 
det vill säga den pensionsskuld som intjänades före 1998. Under året gjordes 
även nedskrivningar och utrangeraringar av anläggningstillgångar till ett värde 
om 10,7 mnkr som även det påverkade kommunens resultat negativt.  

Hade det inte varit för dessa beslutade åtgärder hade kommunens resultat 
utvecklats positivt 2020. Dessa åtgärder genomfördes för att skapa bättre 
ekonomiska förutsättningar kommande år då utvecklingen av skatter och 
statsbidrag befaras bli sämre samtidigt som kommunens kostnader för 
demografiska behov väntas öka.  

Detta har varit möjligt eftersom kommunens ekonomiska ställning är god. Om 
en kommun medvetet byggt upp en stark ekonomi är sådana åtgärder förenliga 
med kommunallagens ”God ekonomiska hushållning” och det underskott som 
uppstått behöver inte regleras inom de närmsta tre åren.  

Från och med 2020 ska enligt ny kommunalredovisningslag nya 
rekommendation från Rådet från kommunal redovisning, RKR R2, gälla. Den 
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innebär att kommuner inte längre ska redovisa exploateringsintäkter som en 
skuld i balansräkningen som löses upp i samband med de investeringar som 
gjorts inom exploateringsområdet. Konsekvensen av detta är att 
exploateringsintäkter redovisas som en intäkt det år de uppkommer medan 
kostnaderna för investeringarna skrivs av under anläggningarnas livstid. Detta 
skapar en ryckighet dels till följd av stora överskott de år exploateringsintäkter 
uppstår, dels på grund av att kommunens ekonomiska utrymme kommande år 
begränsas av ökade avskrivningskostnader.  

Eftersom de ekonomiska konsekvenserna för kommuner som befinner sig i ett 
expansivt skedde kan komma att påverka kommande års budgetutrymme har 
en skrivelse från de tre storstadskommunerna inlämnats till 
Finansdepartementet. Samtliga skånska kommuner ställde sig bakom denna 
skrivelse eftersom kommunerna ville få tillstånd en ändring av redovisningen av 
intäkter med hänvisning till den kommunala särarten samt att kunna garantera 
en bottennivå för god ekonomisk hushållning.  

Finansdepartementet har också initierat en utredning, "En effektiv 
ekonomistyrning i kommuner och regioner", som är planerad att vara färdig 
hösten 2021. Utredaren ska bland annat föreslå hur kraven på god ekonomisk 
hushållning och regelverket för balanskravet bör vara utformade. Utredningen 
ska även föreslå lösningar som tillsammans skapar goda förutsättningar för en 
effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, och som ligger i linje med 
målen för den nationella finanspolitiken. 

Med anledning av detta har Svedala kommun därför valt att inte applicera den 
nya rekommendationen. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-04-06 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.   

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2021-04-07  

Årsredovisning 2020 för Svedala kommun, daterat 2021-04-07 

Uppföljning av miljömålen 2020 Svedala kommun 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-04-06 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen  
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§ 60  

Uppföljningsrapport 1, ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen 2021 

Dnr 2021-000093  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljningsrapport 1 för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har tagit fram ekonomisk uppföljningsrapport för 
kommunstyrelsen.  

Prognosen för kommunstyrelsen är att de olika verksamheterna kommer hålla 
tilldelad resursram. I årets budget finns under politisk verksamhet avsatt 3,0 
miljoner i en innovationsbudget. Hur dessa medel används under året beror på 
antalet inkomna förslag. I prognosen beräknas att dessa förbrukas till fullo. 

Redovisat positiv avvikelse mot budget är hänförligt till lägre 
avskrivningskostnader inom IT-verksamheten samt räddningstjänsten. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har 2021-04-06 berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.   

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Ekonomisk uppföljningsrapport 1 för kommunstyrelsen  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-04-06   
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§ 61  

Uppföljningsrapport 1 - ekonomisk uppföljning 
med prognos för nämnder och styrelser 2021 

Dnr 2021-000093  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra utbildningsnämnden förtydliga effekterna med sin beskrivning i 
handlingsplan samt att konsekvenserna följs upp i presidieträff mellan 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen senast maj månad 2021, samt 

att föra dialog kring teknisk nämnds överskott inom avgiftsfinansierad 
verksamhet i presidieträff mellan teknisk nämnd och kommunstyrelsen senast 
juni månad 2021.    

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att omklassificerat statsbidrag motsvarande 2,7 mnkr omfördelas till 
utbildningsnämnden i syfte att kunna betala ut övertid för att genomföra bland 
annat utökad lovskola, 

att bevilja tilläggsanslag om 0,1 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för ökade 
avskrivningar till följd av investeringar på Svedala nya bibliotek samt 
servicebyggnad och kiosk på Aggarpsvallen, samt 

att i övrigt godkänna förslag till Uppföljningsrapport 1 – 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-04-06 och gick då 
igenom årets prognostiserade resultat och dess budgetavvikelser samt 
uppföljning av beslutade korrigerade åtgärder per nämnd. Det föreligger ett 
behov att följa några nämnders ekonomiska arbete, vilket föreslås göras i 
enlighet med beslutat tillvägagångssätt vid ekonomisk obalans. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-04-07 och förslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande och han går 
igenom Årets resultat, budgetavvikelser och investeringar. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2021-04-07 

Protokollsutdrag budgetutskottet 2021-04-06  

Uppföljningsrapport för Svedala kommun, daterad 2020-04-06 
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Uppföljningsrapport från utbildningsnämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från kultur- och fritidsnämnd med beslut  

Uppföljningsrapport från teknisk nämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från socialnämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från bygg- och miljönämnd med beslut         

Beslut skickas till 
Teknisk nämnds presidium,  

Utbildningsnämndens presidium,  

Kommunstyrelsens presidium,  

Teknisk chef 

Utbildningschef 

Kommundirektör 

Ekonomi- och utvecklingschef 
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§ 62  

Svar på motion om att aktivt jobba för att 
Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på 
grund av Coronans effekter 

Dnr 2020-000190  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
om att aktivt jobba för att Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på grund av 
Coronapandemins effekter.  

Motionen har beretts av stabschefen i samråd med Svedalahems vd. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Anledningen är att Svedalahem redan aktivt arbetar för att inga 
hyresgäster ska vräkas med anledning av betalningssvårigheter. Detta arbete 
görs i samråd med kommunens socialtjänst. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse/svar på motion av stabschef Teresa Fridell, daterad 2021-03-
26  

Rutin gällande hur samverkan ska se mellan individ- och familjeomsorgen 
(IFO), Arbete och Integration (AoI) samt Svedalahem i det vräknings-
förebyggande arbetet, daterad 2019-01-01.  

Motion om att aktivt jobba för att Svedalahems hyresgäster inte ska vräkas på 
grund av Coronans effekter, inkom 2020-05-26 
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§ 63  

Granskning av detaljplan för Svedala 315:17, 
Nygårds dammar, Svedala kommun 

Dnr 2019-000009  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till granskningshandlingar avseende detaljplan för del av 
fastighet Svedala 315:17 med flera ”Nygårds dammar”, i Svedala kommun, 
samt 

att granskning ska ske av granskningshandlingar.  

Sammanfattning av ärendet 
Samrådshandlingar har enligt kommunstyrelsen beslut varit på samråd för 
sakägares och övriga berördas granskning under tiden 16 november - 13 
december 2020, samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. 
Under samrådet har det inkommit 19 yttranden, varav 3 från berörda sakägare. 

Berörda bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt övriga intressenter 
har haft möjlighet att delta i ett gemensamt samrådsmöte 2020-11-24. Vid 
mötet närvarade ca 18 medborgare samt representanter för Strategisk 
planeringsenhet och kommunstyrelsen. Under mötet diskuterades främst 
byggande på jordbruksmark, störningar från byggtrafik, påverkan på groddjur 
och frågeställningar gällande den föreslagna bebyggelsen. 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda och säkerställda avseende Hälsa och säkerhet - förorenad mark, risk 
för olyckor och buller varför planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 
10 - 11§§ PBL. Länsstyrelsen anser också att handlingarna inte tillräckligt 
motiverat behovet av att ta jordbruksmark i anspråk relaterat till kraven i 
miljöbalken 3 kap 4 §. Även om området är utpekat i gällande översiktsplan 
krävs en motivering utifrån miljöbalkens krav.  

Från samrådet inkom erinringar från två sakägare som anser att kommunen 
inte har särskilda skäl att exploatera på den brukningsvärda jordbruksmarken 
och att artskyddade groddjurs livsmiljö kommer att påverkas negativt under 
byggtiden.    

Planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 av planarkitekt 

Plankarta med planbestämmelser 2021-03-29 

Illustrationskarta 2021-03-29 

Planbeskrivning 2021-03-29 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 2021-03-29 

Samrådsredogörelse 2021-03-29    

PM VA-utredning Nygårds dammar Svedala Rev 210323 

Naturvärdesinventering Nygårds dammar Rev 2021-03-04 

Groddjursinventering Nygårds dammar Rev 2021-03-04 

Protokollsanteckning  
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. Granskning av 
detaljplan för Svedala 315:17, Nygårdsdammar: Miljöpartiet vill inte se en 
bebyggelse inom Nygårdsdammar eftersom denna bl.a. innebär byggande på 
jordbruksmark och risk för negativ påverkan på befintligt djur- och växtliv. 
Miljöpartiet anser vidare att när exploatering sker ska denna planeras så 
yteffektivt som möjligt för att minimera intrånget vilket inte är fallet i detta 
projekt. 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringschef 

Planadministratör 

Sakägare  
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§ 64  

Svar på motion om att förbättra brandsäkerheten 
för brukare med trygghetslarm 

Dnr 2016-000344  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen anses besvarad till följd av att socialnämnden i dec 2020 § 99 efter 
inhämtande av kunskap och dialog med Räddningstjänsten, tagit beslut om nya 
rutiner och givit uppdrag till förvaltningen om att upprätta nya riktlinjer, till stor 
del i enlighet med motionärens intention, samt  

att alla brukare med bedömda riskfaktorer, till exempel vissa dementa och 
rörelsehindrade får brandlarm kopplat till trygghetslarm utan kostnad; andra 
erbjuda detsamma till självkostnadspris. 

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

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
(Räddningstjänsten) för beredning. Räddningstjänsten har utrett motionen 
utifrån sitt kompetensområde och föreslår att samtliga förslag bifalls och 
påpekar att kostnader för förslagen tillhör 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 nedan.  

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 sk tyst larm).  

 

Vård och omsorg hanterar fellarm från anläggningarna. 
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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  

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.    

Socialchef Leena Berlin Hallrup är föredragande i ärendet. 

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 Mattsson (M) yrkar följande tilläggs att-sats: att alla brukare med bedömda 
riskfaktorer, till exempel vissa dementa och rörelsehindrade får brandlarm 
kopplat till trygghetslarm utan kostnad; andra erbjuda detsamma till 
självkostnadspris. 

Mats Bentmar (ÄS) yrkar bifall till Per Mattssons (M) tilläggsyrkande, med 
instämmande från Ambjörn Hardenstedt (S) och Ronny Johnsson (SD).  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett liggande förslag till beslut och ett 
tilläggsyrkande från Per Mattsson (M). Ordförande frågar om kommunstyrelsen 
vill bifalla liggande förslag till beslut, vilket kommunstyrelsen bifaller. Ordförande 
frågar om kommunstyrelsen vill bifalla tilläggsyrkandet, vilket kommunstyrelsen 
bifaller.     
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§ 65  

Exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 
(Coop) med flera 

Dnr 2020-000134  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till exploateringsavtal, daterat 2021-03-25, avseende 
Svedala 100:242 med flera, samt 

att konstatera att teknisk nämnd med detta beslut belastas med 50 000 kr 
årligen från 2022. Kompensation för ökad driftspåverkan ska beaktas i 
budgetprocessen.    

Sammanfattning av ärendet 
Exploateringsavtal avseende fastigheten Svedala 100:242 med flera har tagits 
fram i syfte att reglera genomförandet av ”Detaljplan för Svedala 100:242 med 
flera, Östra industriområdet 1”. I avtalet regleras bland annat vem som utför och 
bekostar allmänna anläggningar.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2021-03-29 

Förslag till exploateringsavtal inklusive bilagor avseende Svedala 100:242 m.fl. 
rev. 2021-03-25 

Exploateringsavtal avseende Svedala 100:242 m.fl. dat. 2020-04-16    

Protokollsanteckning  
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. Miljöpartiet står 
inte bakom upprättat förslag till exploateringsavtal.  
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§ 66  

Svar på Idé Svedalaförslag om ny samlingslokal i 
Bara 

Dnr 2020-000370  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för idé Svedalaförslagets del    

att avstyrka förslaget om att använda vårdcentralen som samlingslokal.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att för egen del  

att utreda om lokalerna på Kuben kan nyttjas på ett effektivare sätt och för 
andra och fler ändamål, samt  

att utreda om man kan samla lokaler som kan hyras under ett paraply för 
samordnad bokning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom i november 2020 där 216 personer hade röstat 
fram förslaget om en samlingslokal i Bara. Förslaget är att vårdcentralen i Bara, 
som lämnas i mars 2021, ska hyras av kommunen och göras om till 
samlingslokal för teater, privata fester, loppis kursverksamhet med mera för att 
därefter hyras ut till en rimlig hyra. De lokaler som ortsborna idag hänvisas till är 
Kuben och matsalen på Spångholmsskolan som enligt förslagsställaren inte 
fungerar för i förslaget tänkta ändamål, bland annat saknar Kuben kök. 

En av kommunens lokalstrateger har utrett ärendet. Förslaget som 
förslagsställaren lagt fram om lokalen där vårdcentralen huserar kan inte 
förverkligas. Lokalstrategen föreslår i stället att förvaltningen utreder om man 
kan använda Kuben på ett bättre sätt, samt om det är möjligt att samla båda 
privata och offentliga aktörers lokaler för uthyrning i en sorts gemensam 
bokning.   

Förslagsställaren Ibi Toth närvarar fysiskt på mötet i Naverlönnsalen och 
presenterar sitt förslag muntligen för kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg Micael Holm, daterad 2021-03-05  

IdéSvedala förslag om ny samlingslokal i Bara  

 

Inkommen skrivelse som inte är en del av ärendegången för IdéSvedala-
ärenden:  

Förslagsställarens reflektioner över förslagen som presenteras i lokalstrategens 
tjänsteskrivelse, inkom 2021-03-29 
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Yrkanden 
Mats Bentmar (ÄS) yrkar bifall till Idé-Svedala förslaget om att använda 
vårdcentralen som samlingslokal.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett liggande förslag till beslut om som 
dels avstyrker framställt Idé-Svedala förslag, dels beslut om att 
kommunstyrelsen för egen del initiera två utredningar om lokalerna på Kuben 
och förhyrning av lokaler.  

Ordförande konstaterar att Mats Bentmars (ÄS) yrkande avser beslut om 
avstyrkande av Idé Svedalaförslagets del. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att avstyrka förslaget om att 
använda vårdcentralen som samlingslokal. 

Kvar finns ett förslag till beslut om att initiera två utredningar, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 

Lokalstrateg 

Stabschef  

Destinationskoordinator 

Närings- och turismutvecklare  
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§ 67  

Svar på motion om sammanställning av antalet 
anställda och chefer i Svedala kommun 

Dnr 2021-000008  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, samt 

att anse uppdraget genomfört genom den redovisning som ges i 
tjänsteskrivelse av HR-chefen, daterad 2021-03-18.           

Sammanfattning av ärendet 
Per Olof Lindgren (L) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om 
antalet anställda, chefer och handläggare i Svedala kommun. Motionären yrkar 
att kommundirektören ska ges i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa 
sammanställning av antalet anställda, antalet handläggare och antalet chefer i 
kommunen 2009 respektive 2019. Motionen har lämnats till kommunstyrelsen 
för beredning.  

En sammanställning i enlighet med motionens yrkande har tagits fram av HR-
chefen. Med beaktande av att sammanställning är framtagen föreslår 
kommunledningskontoret att motionen ska bifallas samt att fullmäktige ska anse 
uppdraget genomfört genom den redovisning och sammanställning som ges i 
HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av HR-chef Kim Nybble, daterad 2021-03-18 

Motion om sammanställning av antalet anställda och chefer i Svedala kommun, 
inkommen 12 januari 2021 

Artikel från Dagens samhälle, nr 42 2020 

 

 



 

 

24(58) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68  

Svar på idé Svedalaförslag om folkomröstning om 
avyttring av Svedala Folkets Hus 

Dnr 2021-000032  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
I Idé Svedala har ett förslag inkommit om att kommunen ska hålla 
folkomröstning om beslutet att ge Svedalahem och Svedab i uppdrag att avyttra 
fastigheterna Svedala 59:1-4 (Svedalagården) respektive Svedala 22:8 (Folkets 
Hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon. 147 personer har röstat för förslaget 
och 33 personer har röstat emot.  

En majoritet av kommunfullmäktige stod bakom det beslut som förslagsställaren 
anser att kommunfullmäktige ska hålla folkomröstning om. Med beaktande av 
att Sverige är en representativ demokrati och att det beslut som frågan rör i 
princip är verkställt är det kommunledningskontorets bedömning att förslaget 
ska avslås. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2021-03-15 

Idé Svedala – förslag om folkomröstning  

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 69  

Svar på idé Svedalaförslag om att sänkta arvoden 
på grund av spartider 

Dnr 2021-000031  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
I Idé Svedala har ett förslag inkommit om att förtroendevaldas arvoden under 
minst ett år ska sänkas med ett minimum av 5 procent. Bakgrunden är de 
sparkrav som enligt förslagsställaren har ålagts kommunens nämnder och 
verksamheter. 35 personer har röstat för förslaget och 1 person har röstat emot.  

Enligt regeringsformen är Sverige indelat i kommuner och landsting. 
Kommunerna har viss självstyrelse och dess förtroendevalda är antingen 
direktvalda (kommunfullmäktige) eller utsedda av kommunfullmäktige. 
Kommuner styrs enligt idén ”av folket, för folket på den lokala nivån”. Till de 
som är förtroendevalda kan utgå arvode samt ersättning för exempelvis förlorad 
arbetsförtjänst. Arvodesnivåerna beslutas av kommunfullmäktige.  

Det föreligger inte några generella sparkrav på kommunens nämnder och dess 
verksamheter innevarande budgetår. Med beaktande av detta och att Svedala 
kommuns arvoden vid en översiktlig jämförelse med några närliggande 
kommuner ligger lägre än dessa föreslår kommunledningskontoret att förslaget 
ska avslås.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2021-03-28 

Idé Svedala – förslag om sänkta arvoden på grund av spartider 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 70  

Riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter 
för entreprenadupphandlingar och 
exploateringsavtal 

Dnr 2021-000085  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa föreslagen riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter för 
entreprenadupphandlingar och exploateringsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett behov av riktlinjer för hur kommunen hanterar ekonomiska säkerheter har 
konstaterats hos kommunstyrelsen och teknisk nämnd. Teknisk nämnd 
framlägger förslag till kommunfullmäktige om Riktlinje för hantering av 
ekonomiska säkerheter för entreprenadupphandlingar och exploateringsavtal.  

Med ekonomiska säkerheter avses till exempel bankgaranti, 
moderbolagsborgen, pantbrev, försäkringsbrev, klientmedelskonto eller 
avsättning av medel på konto. 

De ärendetyper där ekonomiska säkerheter vanligen begärs är 
entreprenadupphandlingar och exploateringsavtal. I Svedala kommun ansvarar 
teknisk nämnd för entreprenadupphandlingar medan kommunstyrelsen 
ansvarar för exploateringsavtalsprocessen. Det är dock kommunfullmäktige 
som beslutar om exploateringsavtal. Mestadels är det medarbetare inom Miljö 
och teknik som hanterar ekonomiska säkerheter, men även medarbetare inom 
kommunledningskontoret hanterar ekonomiska säkerheter.  

Riktlinjen omfattar definition, målgrupp, ärendetyper där ekonomiska säkerheter 
begärs, begära ekonomisk säkerhet, rangordning av ekonomiska säkerheter,  

säker förvaring av ekonomisk säkerhet, nedskrivning av ekonomisk säkerhet 

byte av ekonomisk säkerhet, återsändelse av ekonomisk säkerhet samt 
förkommen ekonomisk säkerhet.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2021-03-
23 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks plex 2021-03-23 § 14 

Protokollsutdrag Ks plex 2019-08-13 § 33  

Protokoll Tn 2021-03-02 § 27 med tjänsteskrivelse   

Riktlinje för hantering av ekonomiska säkerheter för entreprenadupphandlingar 
och exploateringsavtal                     
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§ 71  

Lokalförsörjningsplan 2022-2031 för Svedala 
kommun 

Dnr 2021-000073  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till lokalförsörjningsplan 2022–2031, samt 

att förtydliga att respektive verksamhetsområdes redovisade behov i 
lokalförsörjningsplanen kan komma att prövas i kommande budget alternativt i 
enskilda ärenden. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunstyrelsen om att anta förslag till 
lokalförsörjningsplan 2022–2031.  

Miljö och teknik har kommunstyrelsens uppdrag att årligen ta fram en 
lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan 2022–2031 är en sammanställning 
av samtliga förvaltningars redovisade behov av nya lokaler, förändring eller 
avveckling av lokaler. Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge en samlad 
redogörelse för kommunens behov av nya lokaler, förändrade lokaler samt 
avveckling av lokaler under perioden 2022–2031.  

Processen för framtagande och beslut av lokalförsörjningsplanen har i år 
ändrats. Behoven har inhämtats från verksamheter och deras nämnder, i LFP-
Forum och därefter har planen beretts i Lokalstyrgruppen.  

Angivna hyror och kostnader är exklusive mervärdesskatt och gäller december 
2020 och är beräknade av Svedab utifrån idag kända förhållanden eller av Miljö 
och teknik utifrån schabloner. Det ska särskilt noteras att hyror och kostnader 
som befinner sig i tidiga planeringsskeden bedömts utifrån grova kalkyler. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 2021-03-30  

Förslag till Lokalförsörjningsplan 2022–2031, daterad 2021-03-25 

Bilaga 1 Nuvarande lokalbestånd, daterad 2021-03-25 

Bilaga 2 Sammanställning av verksamheternas och kommunstyrelsens 

lokalbehov och lokalförändringar 2022–2031, daterad 2021-03-25      

Tjänsteskrivelse om Lokalförsörjningsplan 2022-2031 för Svedala kommun 
2021-03-19 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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Socialnämnd 

Bygg- och miljönämnd 

Kultur- och fritidsnämnd 

Utbildningsnämnd 

lokalstrateg 

 



 

 

29(58) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-12  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72  

Åkerbrukets förskola - Överenskommelse om 
reglering av vite och ÄTA-kostnader 

Dnr 2021-000095  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslag till Överenskommelse till uppgörelse om vite och ÄTA-
kostnader avseende Åkerbrukets förskola.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen gjorde 2017 en hyresavtalsupphandling avseende en ny förskola på 
Åkerbruket. Kunskapsporten Växthuset AB vann upphandlingen. 

Förskolan skulle enligt avtal stå färdig 2019-12-01 men var klar 2020-07-07, det 
vill säga 35 veckor senare. I avtalet står att 1 veckors försening innebär ett 
vitesbelopp på 60 000 kr. 

Efter förhandlingar föreslår parterna ett vitesbelopp på 1 380 000 kr. 

Under byggtiden har uppkommit ÄTA-kostnader och parterna har efter 
förhandling enats kostnader om 705 000 kr. Kunskapsporten Växthuset AB har 
enligt avtal rätt att erhålla tilläggshyra på 56 400 kr/år (705 000 kr * 8 %). 
Tilläggsbeloppet skapar en värdehöjning för fastigheten på 1 000 000 kr.  

Parterna har enats om att skillnaden mellan vites-beloppet och värdehöjningen 
som ett resultat av ÄTA-kostnaderna dvs 1 380 000–1 000 000 kr= 380 000 kr 
ska medföra en hyresrabatt på 126 000 kr under 3 år.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg Micael Holm, daterad 2021-03-24  

Förslag till överenskommelse om vite och äta Åkerbrukets förskola      

Beslut skickas till 
Lokalstrateg  
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§ 73  

Nya förskoleplatser i Svedala tätort 

Dnr 2021-000101  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att notera utbildningsnämndens framställan av behov av fler förskoleplatser i 
Svedala tätort, samt 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
lösning om förskoleplatser i Svedala tätort. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har i beslut meddelat kommunstyrelsen om kommande 
behov av 60 förskoleplatser i Svedala tätort 2025 och ytterligare 40 
förskoleplatser 2028.  

Verksamhetsområde Utbildning har tillsammans med Strategisk 
planeringsenhet analyserat behovet av förskoleplatser utifrån 
befolkningsprognos 2021. 

Antalet barn i förskoleåldern i Svedala tätort förväntas öka varje år. Med 
anledning av det ökande antalet förskolebarn behöver nya förskoleplatser 
tillskapas i Svedala tätort. År 2025 förväntas det behövas cirka 60 platser och 
2028 förväntas behovet att uppgå till cirka 100 platser.  

Behovet av förskoleplatser fortsätter sedan att öka under hela prognosperioden 
som sträcker sig till 2035. En långsiktig utökning av antalet platser behövs 
därför som säkerställer kapaciteten.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-03-21 § 29 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-17 

Beslut skickas till 
Strategisk planeringschef  

Strategisk planeringsenhet 

Teknisk chef 

Utbildningsnämnden (för kännedom)    
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§ 74  

Yttrande över granskningsrapport av kommunens 
fordonshantering 

Dnr 2021-000033  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ta fram en förarrutin, som omfattar hanteringen 
av körjournaler, användning av drivmedelskort, användarnas rapportering av 
uppkomna skador, rutin för föraridentifiering samt införskaffande av fordon, 
samt tydliggörande av roll- och ansvarsfördelningen för fordon i kommunen. 

att uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandling av ändamålsenlig 
hantering av elcyklar i kommunen, samt 

att uppdra åt förvaltningen att bevaka att kostnaden i upphandlingen (när den är 
känd) beaktas i budgetprocessen. 

Sammanfattning av ärendet 
KPMG har av Svedala kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens hantering av kommunala fordon. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2020.  

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Svedala kommuns 
organisation kring hantering av fordon inklusive elcyklar är ändamålsenlig samt 
om den interna kontrollen därav är tillräcklig.  

Rapportens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
Svedala kommuns organisation kring hantering av fordon inklusive elcyklar i 
huvudsak är ändamålsenlig.  

I rapporten framhålls att den interna kontrollen avseende fordonshanteringen 
kan stärkas och systematiseras. Av granskningen framgår att det saknas en 
dokumenterad riktlinje avseende användning av kommunens fordon. På så vis 
saknas dokumenterad information kring att kommunens fordon inte får 
användas i privat syfte. Det framgår dock i rapporten att det är allmänt känt och 
kommunicerat att kommunens bilar ej får användas privat. Även riktlinjer för 
körjournaler, användning av drivmedelskort, användarnas rapportering av 
uppkomna skador, fordonsförsäkring och införskaffande av fordon saknas. 

Det framgår av rapporten att det bedömts finns en tydlig ansvarsfördelning 
avseende fordonshanteringen mellan idrotts- och fordonsenheten och de 
fordonsanvändande verksamheterna och att förteckningen över kommunens 
fordon och drivmedelskort/dieseltaggar löpande hålls uppdaterad.  

Rekommendationen från rapporten är också att Kommunstyrelsen bör 
säkerställa att det finns en ändamålsenlig hantering och uppföljning av 
kommunens elcyklar. 
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Rapporten har också berört att kommunen ingår i ramavtal med Lunds kommun 
avseende inköp och leasing av fordon och gör bedömningen att 
ansvarsfördelningen vid införskaffande av fordon och leasingfordon är 
ändamålsenlig. Samt att kontroll avseende upprättade körjournaler inte 
genomförs.  

Vidare bedömer KPMG att en viss rimlighetsbedömning avseende 
drivmedelskostnaderna genomförs men att den interna kontrollen avseende 
drivmedelskostnaderna kan stärkas. Utifrån genomförd granskning noterar vi 
slutligen att det förekommer att drivmedel och service inhandlas utanför 
upprättade ramavtal/kommunens verkstad.       

Handlingar i ärendet 
Yttrande till kommunrevisionen av teknisk chef, daterad 2021-02-15 

Fordon per nämnd 

Fordonslista över kommunens samtliga fordon 2021-02-22 

Rapport KPMG Granskning av kommunens fordonshantering 2021-01-21 

Missiv – granskning av kommunens fordonshantering       

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd  

Teknisk chef 

Ekonomi- och utvecklingschef  

Kommunrevisionen  
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§ 75  

Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup 

Dnr 2018-000317  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja 3 000 tkr i tilläggsanslag till teknisk nämnd 2021 för rivning av 
maskinhall och föreningslokal,  

att bevilja 160 tkr i investeringsanslag till kultur- och fritidsnämnden 2021 för 
iordningställande av naturgräsplanen vid Nya IP, 

att bevilja 60 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden 2021 för 
iordningsställande av naturgräsplanen vid Nya IP,  

att bevilja 100 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden under 2021 för 
färdigställande av Baraskolans källare, 

att bevilja 420 tkr i tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden för 2021 för 
iordningställande av bussgarage vid Gamla IP, samt 

att anslagen finansieras genom minskning av årets resultat 2021.  

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att genom markanvisning avyttra del 
av fastigheten Klågerup 4:1 med flera för uppförande av padelhall, 

att ge kommunförvaltningen i uppdrag att snarast påbörja upphandling och 
förbereda genomförande av rivning av maskinhall och föreningslokal,  

att delegera till utbildningschefen att ingå överenskommelse med BK Banér om 
upphörande av arrende samt villkor och kostnader för avveckling av 
föreningslokal,  

att ge utbildningschefen i uppdrag att inrätta och leda en 
verksamhetsövergripande projektgrupp för genomförande av åtgärder i 
Klågerup, samt  

att projektgruppen ska återrapportera sitt arbete till kommunstyrelsen under 
pågående projekttid. 

Sammanfattning av ärendet 
På initiativ av kommunstyrelsens ordförande tillsatte kommunstyrelsen 2017 en 
tjänstemannagrupp som i samråd med föreningar och invånare i Klågerup 
skulle belysa vilka åtgärder som behöver prioriteras och genomföras med syftet 
att öka det positiva intrycket och trivselfaktorn i Klågerup (Klågerupsinitiativet). 
Klågerupsinitiativet resulterade i en rapport som bland annat innehöll 
identifierade, prioriterade åtgärder för att förbättra livet för de som bor, verkar 
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och besöker Klågerup. Flera av de åtgärder som föreslogs i rapporten har 
genomförts.  

Utbildningschefen fick under hösten 2020 i uppdrag av kommunstyrelsens 
presidium att – utifrån Klågerupsinitiativets rapport – ta fram förslag på åtgärder 
för idrott och aktivitet i Svedala kommun. De åtgärder som föreslås i nuläget är 
iordningsställande av naturgräsplanen vid Nya IP samt renovering av 
bussgaraget vid Gamla IP.  

Vid Nya IP finns en maskinhall som det sedan tidigare funnits rivningslov för. Av 
bland annat miljömässiga skäl behöver maskinhallen rivas. Detta föreslås göras 
under innevarande år. När maskinhallen har rivits finns möjlighet att avyttra del 
av fastigheten till privat aktör för uppförande av padelhall.  

Utbildningschef Fredrik Aksell är föredragande.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell och utbildningschef Fredrik Aksell, 
daterad 2021-04-08    

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget, med instämmande av Sara Ripa 
(C ) och Hans Järvestam (M).   

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 

Protokollsanteckning  
Birgitta Delring (BP) lämnar följande anteckning till protokollet. Birgitta Delring 
ställer sig positiv till förslaget.  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringschef 

Strategisk planeringsenhet 

Teknisk chef 

Utbildningschef 

Ekonomi- och utvecklingschef 

Lokalstrateger  
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§ 76  

Remissyttrande över samråd om vattenförvaltning 
2021-2027 

Dnr 2020-000335  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att svara på remissen genom att lämna synpunkterna som finns i ”Bilaga 1. 
Svedala kommuns yttrande över samråd om vattenförvaltning 2021-2027”. 
Synpunkterna lämnas till Vattenmyndigheten genom att fylla i 
Vattenmyndighetens webbenkät, samt 

att till Vattenmyndigheten betona att förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-
2027 innebär ett ansvarsöverskjutande till kommunerna på flera punkter varför 
statlig finansiering bör medfölja. 

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 
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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. 

Handlingar i ärendet 
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 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Naturvårdsansvarig Jenny Ahlqvist 

Strategisk planeringschef  
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§ 77  

Remissyttrande över samråd för Regionplan för 
Skåne 2022-2040  

Dnr 2020-000384  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att som svar från Svedala kommun översända Remissyttrandet över samråd för 
Regionsplan för Skåne 2022-2040, daterat 2021-04-01, som sitt yttrande.  

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 inkommer med 
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.  

Region Skånes målbild för regionplanen är att den ska vara ”ett verktyg för att 
stärka Skånes utveckling som flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion 
och vara en gemensam grund som underlättar samordning av fysiska strukturer 
över kommungränserna”. Regionplanen uttrycker de fysiska strukturerna i den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.  

Regionplanen innehåller strategier och planerings principer och ska visa 
Skånes samlade vilja samt ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska 
strukturerna fram till 2040, med en utblick mot år 2050.  

Svedala kommun vill lämna följande synpunkter på samrådsförslaget på 
Regionplan för Skåne. 

 

Övergripande synpunkter 

Regionplanen bör tydligare slå vakt om och betona värdet av det kommunala 
självstyret. 

Regionplanens huvudsakliga syfte och inriktning bör vara att tydliggöra Skånes 
samlade potential och utmaningar - regionalt, nationellt och internationellt. Den 
övergripande ansatsen bör vara att särskilt belysa större regionala frågor som 
kommunerna inte kan lösa enskilt och peka ut en önskad riktning framåt. 
Regionplanen bör tydliggöras som ett påtryckningsdokument mot staten 
snarare än översiktligt och oprecist planeringsstöd åt kommunerna 

Regionplanens viktigaste uppgift är att ge en samlad bild av nuläge och 
utmaningar för Skåne - som underlag för kommunernas planering och 
mellankommunal samverkan. Regionplanen ger inte lösningarna utan är ett 
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samlat kunskapsunderlag som ska underlätta för kommunerna i deras egna 
planeringsprocesser och kunna leda till mindre behov av utredningar.  

Frågor som Region Skåne har ansvar för – exempelvis regional analys, 
kollektivtrafik, infrastruktur och sjukvård - bör regionplanen fokusera extra på. 

Några exempel på utmaningar och frågor som behöver ökat fokus och tydlighet 
är klimatpåverkan, övergripande regionala lösningar för godstransporter, större 
infrastrukturutbyggnad, hållbar regional pendling, grön- och blåstrukturer samt 
lokalisering av större anläggningar.  

Förtydliganden behövs kring hur Region Skåne ser på Skånes utveckling sedan 
tidigare strategier togs fram, hur den flerkärniga strukturen förväntas bidra till 
Skånes utveckling och vad flerkärnigheten innebär och betyder för de enskilda 
orterna på längre sikt. Begreppet flerkärnighet bör vidareutvecklas. 

Malmö och Lund som motorer för tillväxt och utveckling har stor betydelse för 
Skåne, vilket behöver utvecklas i regionplanen. 

Relationen mellan tillväxtmotorer och deras ”omland” och den symbios som 
föreligger behöver utvecklas och förtydligas i regionplanen. Det är i många fall i 
detta omland som tillväxten sker, vilket i sin tur innebär att det behövs särskilda 
planerings principer och ställningstaganden för omlandets utveckling. En stor 
del av Skånes utveckling är beroende av detta ”omland”. 

Regionplanen behöver både ge stöd i att utveckla och bevara jordbruksmarken, 
men samtidigt ge stöd till att jordbruksmark i centrumnära/stationsnära lägen 
kan nyttjas för annan verksamhet som exempelvis för nya bostadsområden för 
att gynna både tätortens, kommunens och regionens utveckling.  

Regionplanen behöver lägga ett särskilt fokus på att tydliggöra hur viktiga 
fysiska infrastrukturer, energi- och elförsörjning, spillvattenhantering och 
avfallshantering ska säkras och utvecklas för att kommunerna ska kunna 
utvecklas på bästa sätt. 

Regionplanen måste säkra dricksvattenförsörjningen genom regional planering 
som redovisar hur dricksvattenförsörjningen skall se ut i framtiden på ett 
övergripande plan för hela Skåne. Här behöver regionen inkludera och 
involvera fler aktörer exempelvis NSVA, VA-Syd, Sydvatten, Mittskåne Vatten, 
Hässleholms vatten, BEVAB, SBVT, Österlen VA mfl. Detta primärt för att säkra 
redundans och att dricksvattenreserver finns i tillräcklig omfattning i framtiden. 

Regionplanens kartor måste förtydligas och förbättras både till innehåll och 
layout och planens textinnehåll hade vunnit på att renodlas och kortas ner 

Regionplanens förslag till struktur- och mark/vattenkarta behöver utvecklas och 
anpassas till planens övergripande syfte. 

Tydliggörande behöver göras gällande Region Skånes roll framåt med betoning 
på vikten av fördjupad dialog för att stärka gemensamt ägande av 
Regionplanen. 

 

Kommunspecifika synpunkter 
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Svedala kommun är och vill vara en del av en hållbar och sammankopplad 
storstadsregion och positionera sig som attraktiv boendeskommun i en 
integrerad arbetsmarknadsregion. 

Stora delar av Svedala kommun utpekas i regionplanen som gröna 
rekreationsområden som ska tillmötesgå hela storstadsregionen behov. Detta 
kan komma att ianspråkta mycket stora markområden, även privat mark, vilket 
kommer innebära stora utmaningar och restriktioner för Svedala kommun. Det 
ansvaret och den inriktningen ställer Svedala kommun sig inte bakom. 

Malmö Airport är en flygplats av riksintresse med mycket stort värde och 
utvecklingspotential kopplat till vikten av ökade gränsöverskridande transporter 
och resande. Flygplatsen behövs även för att gynna regionens näringsliv och 
trygga regionens säkerhet. Regionplanen behöver utvecklas och förtydligas 
avseende flygets betydelse generellt och Malmö Airport i synnerhet. Malmö 
Airport är Skånes enda statliga flygplats och är en internationell flygplats och 
karantänsflygplats för södra Sverige. Malmö Airport är Svedala kommuns 
största arbetsplats. 

Svedala kommun behöver få stöd i planering och genomförande av 
förbättringsåtgärder gällande befintlig infrastruktur och kollektivtrafik främst 
kopplat till väg 841 och väg 108 samt planering för ny station utmed 
Ystadbanan i Börringe. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse/yttrande av stadsarkitekt Karin Gullberg, daterad 2021-03-29 

Regionplan för Skåne 2022-2040 – Samrådshandling 

Konsekvensbedömning till samrådshandling Regionplan för Skåne 2022-2040 

Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 

samt diverse kartor 

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. Miljöpartiet ser 
positivt på framtagen regionplan och står bakom dess fokus på byggande 
genom förtätning och bevarande av grönytor, rekreationsområden och 
jordbruksmark inom Svedala kommun. Miljöpartiet står inte bakom skrivelsen i 
framtaget förslag till yttrande att regionplanen främst ska användas som ett 
påtryckningsmedel mot staten och inte heller att planen ska lägga ökat fokus på 
Malmö Airport. 

Beslut skickas till 
Region Skåne, region@skane.se  
ref dnr 2019-RU000065    

mailto:region@skane.se
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§ 78  

Remissyttrande över Trafikverkets utpekande av 
riksintressen för kommunikationer 

Dnr 2021-000037  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att som svar från Svedala kommun översända trafikingenjörens tjänsteskrivelse 
som sitt yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har tagit del av remisshandlingen om Trafikverkets utpekande 
av riksintresse för kommunikationer. Synpunkter lämnas om att tillgängligheten 
till Sturup via väg 108 är fortsatt viktig och att kommunen stödjer 
ställningstagandet att Sturupspendeln inte bör vara riksintresse. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjören, daterad 2021-03-08 

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion rättelse 

Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion TRV 2020/161363   

Beslut skickas till 
Trafikverket,  trafikverket@trafikverket.se 

Ref. dnr TRV 2020/131663 

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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§ 79  

Remissyttrande över samråd vindkraft Yttre 
Ringvägen, Malmö stad 

Dnr 2021-000012  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium och oppositionsråd, skicka yttrande över 
samrådet om vindkraftsetablering till Malmö stad innan 30 april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Malmö stad undersöker möjligheten att uppföra och driva en 
vindkraftsanläggning på fastigheten Malmö Oxie 1:5 utmed Yttre Ringvägen i 
Skåne län. Anläggningen består av två vindkraftverk och den infrastruktur som 
hör till, som vägar, fundament och elanslutning. 

Inför ansökan om tillstånd genomförs nu samråd enligt 6 kap. Miljöbalken. Både 
samråd och tillståndsansökan hanteras av konsultföretaget AFRY, på uppdrag 
av Malmö stad. 

Synpunkter kan lämnas senast 30 april 2021.        

Handlingar i ärendet 
Följebrev till Underlag för samråd vindkraft 

Underlag för samråd vindkraftverk Yttre Ringvägen med översiktskarta och 
fotomontage - daterad 2020-12-14 

Rapport Skuggberäkningar  

Rapport Ljudberäkningar  

Rapport Inventering av rovfåglar – Inför planerad vindkraftsanläggning i Oxie, 
Malmö kommun, 2020 

Rapport Rovfågelinventering i Oxie inför tillståndsprövning av 
vindkraftsetablering 

Rapport Fladdermusinventering          

Beslut skickas till 
Strategisk planeringschef 

Teknisk chef    
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§ 80  

Fyllnadsval för ledamot och personlig ersättare till 
kommunstyrelsens budgetutskott 

Dnr 2021-000109  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna inlämnade avsägelser,  

att utse Ambjörn Hardenstedt (S) som ledamot i kommunstyrelsens 
budgetutskott för tiden fram till och med 2022-12-31, samt 

att utse Torbjörn Sköld (S) som personlig ersättare för Ambjörn Hardenstedt (S) 
i kommunstyrelsens budgetutskott för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att förrätta val för budgetutskottet.  

Ledamot Jesper Sennertoft (S) har i skrivelse avsagt sitt uppdrag som ledamot i 
budgetutskottet.  

Personlig ersättare Ambjörn Hardenstedt (S) har i skrivelse avsagt sitt uppdrag 
som personlig ersättare i budgetutskottet.  

Socialdemokraterna i Svedala föreslår Ambjörn Hardenstedt (S) som ledamot 
och Torbjörn Sköld (S) som personlig ersättare. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har till uppgift att framlägga förslag till budget 
och flerårsplan, följa den ekonomiska utvecklingen och framlägga de förslag 
som utskottet finner påkallat inom sitt verksamhetsområde.  

Personliga ersättare närvarar på sammanträden endast vid påkallad 
tjänstgöring i stället för ledamot.           

Handlingar i ärendet 
Skrivelse om avsägelse av uppdrag av Ambjörn Hardenstedt, inkom 2021-03-
31 

Skrivelse om avsägelse av uppdrag av Jesper Sennertoft, inkom 2021-02-25   

Beslut skickas till 
Berörda förtroendevalda 

Ekonomi- och utvecklingschef  
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§ 81  

Fyllnadsval för personlig ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott 

Dnr 2019-000012  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna inlämnad avsägelse, 

att utse Hellen Boij-Ljungdell (S) som personlig ersättare för Ambjörn 
Hardenstedt (S) i kommunstyrelsens personalutskott för tiden fram till och med 
2022-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att förrätta val för personalutskottet.  

Jesper Sennertoft (S) har i skrivelse anmodat om att få avsäga sig sitt uppdrag 
som personlig ersättare i personalutskottet.  

Socialdemokraterna i Svedala framlägger förslag att Hellen Boij-Ljungdell (S) 
ska utses som personlig ersättare för Ambjörn Hardenstedt (S).  

 

Kommunstyrelsens personalutskott har till uppgift att ange personalpolitiska 
riktlinjer samt verkar för utveckling och samordning av personalpolitiken inom 
kommunen. Personalutskott får träffa överenskommelser med 
personalorganisationerna med bindande verkan för Svedala kommun.  

Utskottet får även besluta i de ärenden som delegerats till utskottet av 
kommunstyrelsen samt framlägga de förslag som utskottet finner påkallat inom 
sitt verksamhetsområde.  

Personliga ersättare närvarar på sammanträden endast vid påkallad 
tjänstgöring i stället för ledamot.      

Handlingar i ärendet 
Skrivelse av Socialdemokraterna om förslag på ersättare, inkom 2021-04-01 

Skrivelse om avsägelse av uppdrag av Jesper Sennertoft, inkom 2021-02-25     

Beslut skickas till 
Berörda förtroendevalda 

HR-chef    
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§ 82  

Val av styrelserepresentant i Segeåns 
vattendragsförbund och vattenråd 

Dnr 2021-000087  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bordlägga ärendet.                

Sammanfattning av ärendet 
Mandattiden för Svedala kommuns styrelserepresentant i Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd utgår i vid årets stämma.  

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd ber kommunstyrelsen meddela 
vem/vilka som ska representera Svedala kommun i styrelsen under kommande 
mandatperiod till 2023.  

Idag är det Göran Jeppsson som innehar uppdraget. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, inkom 2021-03-15 

Skrivelse om avsägelse av uppdrag 
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§ 83  

Utseende av firmatecknare för Svedala kommun 

Dnr 2021-000084  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och vid 
hennes förfall kommunstyrelsens första vice ordförande Sara Ripa, alltid med 
kontrasignation av kommundirektör Johan Lundgren eller ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld eller stabschef Teresa Fridell att teckna 
kommunens firma, innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, 
köpekontrakt, köpebrev och övriga för kommunen rättsliga bindande handlingar,  

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, budgetekonom 
Bengt Persson, ekonom Peter Jörsgård, ekonom Catharina Magnusson, 
ekonom Robert Schoug, controller Maria Dérand, controller Andreas 
Johansson, ekonomiadministratör Termeh Jalili Bayrami, ekonomiadministratör 
Caroline Hervén, ekonomiadministratör Andreas Köl att två i förening teckna 
kommunens bankkonto, samt  

att firmateckningsbeviset gäller från och med 1 maj 2021.      

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av personalförändringar krävs ändringar av 
firmateckningsbeviset.      
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§ 84  

Kulturskolan - deltagande i halverad termin och 
halverad kulturskoleavgift 

Dnr 2021-000092  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge Kultur- och fritidsnämnden möjlighet att vid tillfällen då det finns lediga 
platser på Kulturskolan erbjuda möjlighet för elever att gå en halv termin med 
halverad avgift.    

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden ser en möjlighet att rekrytera fler elever till 
Kulturskolan genom att halvera terminsavgiften när halva terminen är kvar. 
Kultur och fritidsnämnden lägger fram förslag till kommunfullmäktige om att ge 
kultur- och fritidsnämnden mandat att erbjuda plats på Kulturskolan till halverad 
terminsavgift när halva terminen har gått. En förutsättning att erbjuda halverad 
terminsavgift kan endast genomföras vid tillfällen då det finns vakanta platser 
på Kulturskolan.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om halverad Kulturskoleavgift av Områdeschef kultur- och fritid 
Tomas Djurfeldt 

Protokollsutdrag Kof § 21 2021-03-31 

Avgifter vid kulturskolan, författningssamling 2:10 
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§ 85  

Avfallstaxa 2021 Svedala kommun 

Dnr 2021-000102  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ny avfallstaxa att gälla från och med 1 juli 2021 och att den gamla 
upphör att gälla.       

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att anta ny 
avfallstaxa att gälla från och med 1 juli 2021 i Svedala författningssamling 2:17.    

Sysav föreslår antagande av ny avfallstaxa för att undvika underskott inom 
Svedalas avfallskollektiv. Kostnaderna förväntas fortsätta öka framöver, bland 
annat på grund av den nationella förbränningsskatten.  

Ändringarna innebär i stora drag en höjning av grundavgiften för samtliga 
abonnemang, en höjning av den rörliga avgiften för villahushåll, en 
differentiering av taxan mellan tvåfacks- och fyrfackskärl, en höjning av vissa 
extratjänster, en höjning av trädgårdsavfallstaxan samt införande av möjlighet 
att framöver kunna välja 240-liters trädgårdskärl. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 

Förslag på ny avfallstaxa i Svedala författningssamling 2:17 

Avfallstaxa med ändringsmarkeringar och jämförelse mellan nuvarande avgifter 
och förslag på nya avgifter    

Tjänsteskrivelse av projektledare Jonna Ganslandt, daterad 2021-02-09 
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§ 86  

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt 
vatten och spillvatten, Hinderstorp etapp 1 och 2 

Dnr 2021-000103  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt 
beskrivning i Lista över fastigheter för Hindstorp etapp 1 och 2 samt bilaga 2A 
och 2B. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att utöka 
kommunens verksamhetsområde för vatten och spillvatten enligt beskrivning i 
lista över fastigheter för Hindstorp etapp 1 och 2 samt bilaga 2A och 2B. 

Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Detta 
enligt lagen om allmänna vattentjänster 2006:412. Efter en översyn av 
verksamhetsområdena i kommunen har VA-enheten tagit fram förslag på 
förändringar, se nedan. 

 

Hindstorp etapp 1 och 2  

Detaljplanelagt område skall om inte särskilda skäl finns ha 
verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Dagvatten ska 
omhändertas via privatägda gemensamhetsanläggningar som har bedömts 
uppfylla behovet både på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det finns därmed inget 
behov av att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i området. 
Det kvarstår att fatta formellt beslut om att inrätta verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Hindstorp etapp 1 och 2. 

Innan avstyckningen och exploateringen av Hindstorp påbörjades var en del av 
stamfastigheten Börringekloster 1:56 inom verksamhetsområdet för vatten och 
spillvatten. Fastighetsförteckningen är nu helt förändrad och utökningen av 
verksamhetsområdet ämnar till att istället uppta de nyuppkomna fastigheterna i 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 

Tjänsteskrivelse om Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
spillvatten, Hindstorp etapp 1 och 2, 2021-03-10 

Lista över förslag på fastigheter att ta in i VO 
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Bilaga 1.A_Befintligt VO Vatten Hindstorp etapp 1 och 2 

Bilaga 1.B_Befintligt VO Spillvatten Hindstorp etapp 1 och 2 

Bilaga 2.A_Utökning VO Vatten Hindstorp etapp 1 och 2 

Bilaga 2.B_Utökning VO Spillvatten Hindstorp etapp 1 och 2 
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§ 87  

Justering av Sotningsfrister Svedala kommun 

Dnr 2021-000090  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta justering av Sotningsfrister i Svedala kommun, författning Ffs 1:32, 
enligt bifogat förslag, samt 

att beslutet gäller från och med 2021-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten föreslår en justering av kommunens Sotningsfrister i 
Svedala kommun, som omfattar fristen för hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 
kap. 4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska 
ske i Svedala kommun.  

Enligt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen besluta om 
hur ofta rengöring (sotning) ska genomföras. Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap (MSB) har i MSBFS 2014:6 föreskrivit om vilka objekt som 
omfattas av krav på rengöring (sotning), samt lämnat vägledning för 
kommunens arbete med att fastställa sotningsfrister. 

I ovan nämnda vägledning från MSB skiljer sig föreslagen frist för sotning i 
vissa fall från tidigare motsvarande vägledning. Kommunens entreprenör för 
utförande av rengöring (sotning) har under en övergångsperiod anpassat 
arbetsgången för att synkronisera med de nya vägledningarna och 
räddningstjänsten föreslår nu att kommunen beslutar om justering av fristerna 
så kommunens författning harmoniserar med myndighetens vägledning.  

Förutom redaktionella justeringar föreslås i huvudsak följande förändringar från 
nu gällande frister. 

Frist för panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig 
övervakning av en kvalificerad driftsledare ändras från 4 till 3 år, i enlighet med 
vägledningen från MSB. 

Egen frist för sotning av vedspis för eget hushållsbehov stryks och hänvisas till 
frist för lokaleldstad, i enlighet med vägledningen från MSB.  

Frister för lokaleldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den 
huvudsakliga källan för uppvärmning eller för matlagning samt eldstäder i 
fritidshus ändras från 4 år till 3 år. Detta i enlighet med vägledningen från MSB.  

Särskild frist införs för imkanal i restauranger som endast är säsongsöppna. 
Fristen blir 2 gånger/år i stället för den annars gällande 3 gånger/år. Införs på 
inrådan från kommunens anlitade entreprenör för brandskyddskontroll för att 
underlätta för verksamhetsutövare. 
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Särskild frist införs för imkanal i restauranger eller andra större kök som har 
utrustats med väl fungerande och underhållen rening med UV ljus. Fristen blir 1 
gång/år i stället för annars gällande 3 gånger/år. Införs på inrådan från 
kommunens anlitade entreprenör för brandskyddskontroll för att underlätta för 
verksamhetsutövare som vidtagit erforderliga skyddsåtgärder.  

Förtydligande avseende hur undantag från sotning kan medges ifall eldning inte 
skett mellan två sotningstillfällen.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stf. räddningschef Hampus Aronsson, daterad 2021-03-18 

Föreslagen justerad Sotningsfrister i Svedala kommun, författning Ffs 1:32 

Nu gällande Sotningsfrister Svedala kommun, författning Ffs 1:32, antagen 
2005-03-09    
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§ 88  

Justering av Sotningstaxa Svedala kommun 

Dnr 2021-000089  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta justerad Sotningstaxa, författningssamling Ffs 2:18, i enlighet med 
bifogat förslag,  

att delegera till kommunstyrelsen att årligen justera sotningstaxan i enlighet 
med sotningsindex framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och 
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, samt 

att justerad Sotningstaxa gäller från och med 2020-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten föreslår justering av Sotningstaxa (Ffs 2:18) som omfattar 
utförande av sotnings- och rengöringsarbete och undersökningsarbete med 
mera, som är föreskrivet i lagen om skydd mot olyckor.  

Justeringen som föreslås omfattar uppräkning av taxan i enlighet med 
sotningsindex framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund samt strykning av poster i taxan som nu är 
inaktuella.  

Enbart uppräkning av taxan enligt sotningsindex får beslutas av 
kommunstyrelsen, men eftersom vissa poster i listan föreslås strykas behöver 
justeringen beslutas av kommunfullmäktige.  

Prisuppräkningen har gjorts genom Sveriges Kommuner och Regioner och 
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbunds sotningsindex från senaste 
uppräkningen 2015 till 2021 års sotningsindex, som är gällande från 2021-04-
01. Detta innebär att grundavgiften för arbetstid per timme ändras från 456 kr 
(2015) till 513 kr (2021). Övriga poster i taxan ändras med motsvarande nivå. 

Följande fem poster från nuvarande författningssamling föreslås strykas, 
eftersom imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och 
ventilationssystemet i enskilda bostadshus inte längre omfattas av lagkraven på 
rengöring. För rengöring av imkanaler i storkök och restauranger och dylikt ska i 
stället taxa för timersättning användas.  

1.2.4.1 Imkanal utan fläkt 

1.2.4.2 Imkanal med köksfläkt 

1.2.4.3 Imkanal med spisfläkt 

1.2.4.4 Imkanal med centralfläkt 

1.2.4.5 Imkanal med värmeväxlare 
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Uppdragen som omfattas av taxan utförs av den entreprenör som kommunen 
har avtalat med för detta uppdrag. I avtalet med entreprenören ingår att 
kommunen kontinuerligt ska justera taxan i enlighet med sotningsindex 
framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stf. räddningschef Hampus Aronsson, daterad 2021-03-18 

Nu gällande, Sotningstaxa, författning Ffs 2:18, justerad 2015-08-24 

Föreslagen justerad Sotningstaxa författning Ffs 2:18 med justerade taxaposter 
och justerad taxa enligt sotningsindex 2021 
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§ 89  

Rapport pensionsförvaltning februari 2021 

Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

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

Portföljrapport per siste februari 2021.     

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning februari månad 2021, Agenta 
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§ 90  

Anmälan om delegationsbeslut 

Dnr 2021-000086  

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 2020-03-29   

Beviljat stöd till Djurhemmet i Aggarp 2021 

Delegationsbeslut Utseende av ägarombud 
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§ 91  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2021-000077  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Mark- och miljödomstolen, Deldom Växjö Tingsrätt Mål nr 1452-12 Deldom 
2021-03-23 

b) Räddningstjänsten, Information om beslutad Tillsynsplan räddningstjänsten 
Svedala 2021 

c) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn 2021-03-02 § 25 Medfinansieringsavtal 
för del av gång- och cykelväg längs med väg 841, Bara 

d) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn 2021-03-02 § 28 Internremiss Inbjudan 
om anslutning till VA SYDs program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 

e) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn 2021-03-02 § 19 Upphandling av 
utförande entreprenad Aggarp 8, Svedala  

f) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn 2021-03-02 § 18 Ramavtalsupphandling 
brorenoveringar  

g) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn 2021-03-02 § 17 Förfrågningsunderlag 
totalentreprenad för färdigställande av allmän platsmark inom Bara backar, 
etapp 1, del 2 

h) Bostads AB Svedalahem, Styrelseprotokoll 2021-03-09 §§ 14-22 

i) Svedala Exploaterings AB (SVEDAB), Styrelseprotokoll 2021-03-09 §§ 11-18 

j) Sydskånes avfalls aktiebolag (SYSAV), Inbjudan till ägarsamråd SYSAV 30 
mars 2021 

k) SYSAV, Kallelse till SYSAVs årsstämma 23 april 2021 

l) KPMG, Rapport och missiv, Uppföljning av tidigare genomförd granskning 
avseende kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete 

m) Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Årsstämma 2021 dagordning 12 maj 
2021 samt Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för 2020 

n) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2021-03-30 § 33 Upphandling Bara kyrkby 
VA utbyggnad 
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o) Teknisk nämnd, Tjänsteskrivelse om Skadeståndskrav mot Svevia och 
ekonomiskt äskande färdigställande av markarbeten Bara backar etapp 1 

p) Teknisk nämnd, Tjänsteskrivelse om Upphandling av utförande entreprenad 
bussangöringar Stortorget, Svedala 

q) Teknisk nämnd, Tjänsteskrivelse med upphandlingsunderlag om 
Färdigställande av Klågerups backar, Tejarp 6-25 m.fl 
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§ 92  

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 2021-03-23 

* Kommunstyrelsen personalutskott 2021-03-25  

* Kommunstyrelsens budgetutskott 2021-04-06 

 

Digital Näringslivskväll 18 mars 2021. Den är inspelad och finns att se på 
YouTube "Digital Näringslivskväll i Svedala" 

 

Ägarsamråd SYSAV 30 mars 2021. Ronny Johnsson (SD) som deltagit redogör 
för mötesagendan, samt att nytt ägarsamråd i SYSAV ska äga rum 26 maj 
2021.  

 

Näringslivsrådets möte 25 mars 2021. Linda Allansson Wester (M) som deltagit 
informerar om god dialog om kommande reviderad Handelspolicy för Svedala 
tätort. 

 

 


