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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-04-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommun, sal Aggarp och med deltagande på distans 
onsdag 28 april 2021 kl 17:30-18:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Peter Henriksson 

Justeringens plats och datum Protokollet justeras med dokumentsignering, 2021-04-29 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 93-95 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

  

 Peter Henriksson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-28 

Anslaget sätts upp 2021-04-30 Anslaget till och med 2021-05-23 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten  
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Steen Salling (SD) för Peter Frost Jensen (SD) 
Torbjörn Sköld (S) för Valentin Jovanovic (S) 

Ersättare och insynsplats 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Daniel Forsberg (MP) 
Stefan Sarmes (KD), Insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Kristina Larsen, utredare 
Teresa Fridell, stabschef 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef  
 

 

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 

§ 93 
Information om tankar för budget för kommunstyrelsen som nämnd 
och kommunfullmäktige ...................................................................................... 4 

§ 94 
Yttrande över överklagat beslut om överföring av sociala kontrakt 
med mera ............................................................................................................ 5 

§ 95 
Val av styrelserepresentant i Segeåns vattendragsförbund och 
vattenråd ............................................................................................................. 7 
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§ 93  

Information om tankar för budget för 
kommunstyrelsen som nämnd och 
kommunfullmäktige  

Dnr 2021-000016  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Johan Lundgren presenterar hur förvaltningen ser på 
kommunstyrelsens resursbehov 2022. Kommundirektören kommer att utveckla 
förslaget på Budgetkonferensen 10 maj.  

Förvaltningen lägger fram två paket som innehåller ett flertal olika förslag. Den 
ena gäller Driftsramar på ett belopp på 5 150 tkr, och den andra gäller 
Investeringsramar på 7470 tkr. 

Handlingar i ärendet 
Kommundirektörens presentation budgetförutsättningar 2022 för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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§ 94  

Yttrande över överklagat beslut om överföring av 
sociala kontrakt med mera 

Dnr 2021-000120  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att till Förvaltningsrätten i Malmö överlämna stabschefens förslag till yttrande 
som sitt eget, samt 

att ha tagit del av informationen om kommunstyrelsens ordförandes 
delegationsbeslut att yttra sig över klagandens begäran om inhibition. 

Reservationer 
Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD) och Steen Salling (SD) reserverar 
sig muntligt mot beslutet till förmån för eget yrkande.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 april 2021, § 25, bland annat att ingå avtal 
med Svedalahem om överföring av förstahandshyresavtal till 
andrahandshyresgäst samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för att 
aktualisera frågan om sociala kontrakt i samband med framtagande av 
exploateringsavtal. Detta beslut har överklagats till Förvaltningsrätten i Malmö.  

Enligt 3 § p. 7 i kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen yttra sig i 
ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen. 
Eftersom det enligt 6 kap. 38 § 2 kommunallagen föreligger delegationsförbud 
när det gäller yttranden med anledning av att beslut av fullmäktige har 
överklagats är det kommunstyrelsen i dess helhet som har att besluta om 
yttrandet. Förslag till yttrande har tagits fram av stabschefen.  

Klaganden har även yrkat att kommunfullmäktiges beslut ska inhiberas. 
Eftersom svarstiden var kort och kommunstyrelsens avgörande inte gick att 
invänta beslutade kommunstyrelsens ordförande att till förvaltningsrätten yttra 
att kommunstyrelsen inte har något att invända mot klagandens begäran om 
inhibition. Detta beslut anmäls härmed till kommunstyrelsen.  

Förvaltningsrätten har i beslut den 22 april 2021 avslagit klagandens yrkande 
om inhibition. 

Stabschef Teresa Fridell är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-04-23 

Förslag till yttrande i mål nr 4102-21, Peter Frost Jensen./. Svedala kommun 

Beslut av Förvaltningsrätten i Malmö, meddelat 2021-04-22 
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Beslut av kommunstyrelsens ordförande, daterat 2021-04-21 

Underrättelse om överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2021-04-07, § 
25 

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag (yttrandet till 
Förvaltningsrätten) och yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla överklagandet, 
med instämmande av Tobias Ström (SD) och Steen Salling (SD).  

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag och yrkar avslag på 
Ronny Johnssons (SD) yrkande.  

Sara Ripa (C ) yrkar bifall till liggande förslag, med instämmande av Ambjörn 
Hardenstedt (S), Peter Henriksson (ÄS) och Torbjörn Sköld (S).  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut till den första att-
satsen om yttrandet till Förvaltningsrätten och att ingen har yrkat något på den 
andra att-satsen om att ha tagit del av informationen om delegationsbeslut.  

Ordförande prövar först den första att-satsen om liggande förslag och ställer 
yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

Votering begärs och genomförs.  

Den som vill rösta på liggande förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Peter 
Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), Hellen Boij-
Ljungdell (S), Linda Allansson Wester (M). 

Nej-röster: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Steen Salling (SD). 

Omröstningsresultat: 8 ja-röster mot 3 nej-röster.   

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller andra att-satsen om att ha tagit 
del av informationen om delegationsbeslut. Ordförande konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.  

Beslut skickas till 
Förvaltningsrätten i Malmö 
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§ 95

Val av styrelserepresentant i Segeåns 
vattendragsförbund och vattenråd 

Dnr 2021-000087 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Erik Stoy (M) som ska representera Svedala kommun i styrelsen som 
ordinarie ledamot för tiden fram till årsstämman i maj 2023.     

Sammanfattning av ärendet 
Mandattiden för Svedala kommuns styrelserepresentanter 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 (M) som innehar uppdraget, men hans uppdrag 
utgår vid årets stämma. 

Ersättare för Göran Jeppsson (M) är Steen Salling (SD). Steen Salling blev 
invald ett år senare och innehar sitt uppdrag till årsstämman i maj 2022. 

Linda Allansson Wester (M) nominerar Erik Stoy (M) som styrelserepresentant i 
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd. 

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

Beslut skickas till 
Christel Strömsholm Trulsson, Projektledare Segeå-projektet 

Göran Jeppsson 

Erik Stoy 


