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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Naverlönnsalen, måndagen den 17 maj 2021 kl 13:30-15:45 
Mötet ajournerades 14:20-14:25 samt 14:35-14:40 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Valentin Jovanovic 

Justeringens plats och datum Digital signering, 2021-05-19 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Signeras digitalt, se sista sidan 

Paragrafer §§ 96-124 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

Signeras digitalt, se sista sidan  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

Signeras digitalt, se sista sidan  

 Valentin Jovanovic  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-05-17 

Anslaget sätts upp 2021-05-20 Anslaget till och med 2021-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Teresa Fridell  
 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 
Hellen Boij-Ljungdell (S) - deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS) - deltar på distans 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) - deltar på distans 
Lars Nordberg (M) - deltar på distans 
Birgitta Delring (BP) - deltar på distans 
Christer Åkesson (L) - deltar på distans 
Steen Salling (SD) - deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) - deltar på distans 
Daniel Forsberg (MP) - deltar på distans 
Stefan Sarmes (KD), Insynsplats - deltar på distans 
 

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Teresa Fridell, stabschef 
Malin Josefsson, verksamhetssekreterare 
Anton Almer, informationssamordnare §§ 96–106 
Robert Aradszky, upphandlingsstrateg § 97 - närvarar på distans 
Boris Blumenfeld, ekonomi- och utvecklingschef § 101 - närvarar på distans 
Fredrik Aksell, utbildningschef § 111 - närvarar på distans 
 

 

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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§ 96  

Framtida organisation för räddningstjänst i 
Svedala kommun 

Dnr 2020-000256  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ge kommundirektören i uppdrag att med bistånd av extern konsult göra en 
fördjupad analys av framtida behov för en räddningstjänst i egen regi vad avser 
bland annat organisation, kompetensbehov, fordonspark, materiellt resursbehov 
samt ledning och styrning.      

Reservationer 
Mats Bentmar (ÄS) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Den skriftliga 
reservationen återfinns som bilaga till detta protokoll.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 7 september 2020, § 165, att - utifrån slutsatserna 
av en framtagen förstudie om framtidens räddningstjänst i Svedala kommun - 
uppta förhandlingar med Räddningstjänsten Syd och Trelleborgs kommun om 
förutsättningar för ett eventuellt ingående i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Syd respektive en eventuell utökad samverkan med 
Trelleborgs kommun.  

Med anledning av kommunstyrelsens beslut genomförde stabschef Teresa 
Fridell och ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld en utredning om 
framtidens räddningstjänst i Svedala kommun vars fakta och analys 
kvalitetsgranskades av en oberoende konsult, Kent Naterman. 
Kommunstyrelsen tog del av utredningen den 1 februari 2021.  

Kommunens räddningschef har tagit fram en övergripande framtidsanalys med 
kostnadsuppskattning vilken har legat till grund för tidigare genomförd förstudie 
och utredning. För att komplettera det underlag som finns inför beslut om 
framtidens räddningstjänst i Svedala kommun föreslås kommundirektören få i 
uppdrag att ta in extern konsult för att komplettera och granska den 
framtidsanalys som finns.         

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-01, § 6 

Utredning om framtidens räddningstjänst i Svedala kommun med bilagor 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 165 
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Förstudie: Framtida organisationsform för Räddningstjänsten i Svedala 
kommun, av stabschef Teresa Fridell och ekonomi- och utvecklingschef Boris 
Blumenfeld 

Framtidsanalys övergripande med grov kostnadsuppskattning, av 
räddningschef Mikael Jönsson    

Yrkanden 
Mats Bentmar (ÄS) yrkar att räddningschefen ska få i uppdrag att göra en 
fördjupad analys av framtida behov för en räddningstjänst i egen regi.  

 

Ronny Johnsson (SD) yrkar avslag på Mats Bentmars (ÄS) yrkande.  

 

Hans Järvestam (M) yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
bifall till liggande förslag till beslut, det vill säga att ge kommundirektören i 
uppdrag att med bistånd av extern konsult göra en fördjupad analys av framtida 
behov för en räddningstjänst i egen regi vad avser bland annat organisation, 
kompetensbehov, fordonspark, materiellt resursbehov samt ledning och 
styrning.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag till beslut mot Mats Bentmars (ÄS) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till 
beslut.  

 

Votering begärs.  

 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar JA. Den 
som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Mats Bentmars (ÄS) 
yrkande röstar NEJ. Med 10 JA-röster och 1 NEJ-röst finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.  

 

JA-röster avgavs av Linda Allansson Wester (M), Per Mattsson (M), Hans 
Järvestam (M), Sara Ripa (C), Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter 
Frost Jensen (SD), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic (S) och Hellen 
Boij-Ljungdell (S). NEJ-röst avgavs av Mats Bentmar (ÄS).  

Beslut skickas till 
Kommundirektören 
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§ 97  

Tilldelningsbeslut av släckbil/räddningsbil 
(upphandling) 

Dnr 2021-000015  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna tilldelning enligt förslag i utvärderingsprotokoll för upphandling 
UH-2020-115, samt 

 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att, inför framtida investeringar inom 
räddningstjänstens verksamheter, utveckla arbetssättet med tydligare 
utvärderingar av behov av material och fordon.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten har under 2020 genomfört en upphandling i syfte att 
reinvestera i ett nytt räddningsfordon 2-62-8020. Investeringen följer den interna 
investeringsplanen som löper på 10 års planeringsperiod. 

 

På grund av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps nya 
ramavtalsbeslut gällande investeringar av räddningsfordon kommer prisbilden 
att öka med cirka 1 000 000 kronor över de avsatta medel som finns i 
investeringsbudgeten för 2021 som blev överflyttat från 2020. 
Investeringsökningen reduceras med det belopp som försäljningen av det 
gamla fordonet inbringar.  

 

Upphandlingen har genomförts som ett öppet förfarande enligt lagen om 
offentlig upphandling (LOU).  

 

Upphandlingsstrateg Robert Aradszky redogör för inkomna anbud och 
resultatet av utvärderingen.  

Handlingar i ärendet 
Investeringskalkyl, gemensamt framtagen av ekonomi- och utvecklingschefen 
och räddningschefen 

Övergripande information till beslut om tilldelning av upphandling för fordon 2 
62 8020  
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Beslut skickas till 
Räddningschefen 
Ekonomienheten 
Upphandlingsstrategen 
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§ 98  

Årsredovisning 2020 för Bostads AB Svedalahem 

Dnr 2021-000126  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till ombudet vid årsstämman 

 

att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
samt disponerar vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen,  

 

att tillstyrka att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt 

 

att kommunstyrelsen inte har något ytterligare medskick till stämman.      

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedalahems resultat efter finansiella poster är 17 064 tkr. Soliditeten har ökat 
från 21 % för 2019 till 23,8 % för 2020 vilket är i enlighet med föreslagna 
ägardirektiv för bolaget. Fritt eget kapital uppgår till 142 393 tkr. 

Utsedda lekmannarevisorer har i granskningsrapport gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Sakkunnigrevisorerna tillstyrker att 
bolagsstämman disponerar vinster enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-04-28. 

Årsredovisning 2020 Bostads AB Svedalahem. 

Revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna för år 
2020 Bostads AB Svedalahem. 

Revisionsberättelse för år 2020 Bostads AB Svedalahem.    

     

     

Beslut skickas till 
Ägarombudet Sara Ripa 
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§ 99  

Årsredovisning 2020 för Svedala Exploaterings 
AB samt direktiv till stämmoombudet 

Dnr 2021-000127  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till ombudet vid årsstämman 

 

att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
samt disponerar vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen,  

 

att tillstyrka att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt 

 

att kommunstyrelsen inte har något ytterligare medskick till stämman.     

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedabs resultat efter finansiella poster är 15 178 tkr. Soliditeten har ökat från 
9,8 % för 2019 till 11,3 % för 2020 vilket är i enlighet med föreslagna 
ägardirektiv för bolaget. Fritt eget kapital uppgår till 56 600 tkr. 

Utsedda lekmannarevisorer har i granskningsrapport gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Sakkunnigrevisorerna tillstyrker att 
bolagsstämman disponerar vinster enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-04-25. 

Årsredovisning 2020 Svedala Exploaterings AB. 

Revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorerna för år 
2020 Svedala Exploaterings AB. 

Revisionsberättelse för år 2020 Svedala Exploaterings AB.         

     

Beslut skickas till 
Ägarombudet Sara Ripa 
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§ 100  

Bolags- och koncernredovisning 2020 Svedala 
kommunhus AB samt direktiv till ägarombudet 

Dnr 2021-000128  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande direktiv till ombudet vid årsstämman 

 

att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
samt disponerar vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen,  

 

att tillstyrka att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret, samt 

 

att kommunstyrelsen inte har något ytterligare medskick till stämman.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommunhus AB:s resultat efter finansiella poster är 31 618 tkr.  

 

Utsedda lekmannarevisorer har i granskningsrapport gjort bedömningen att 
bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Sakkunnigrevisorerna tillstyrker att 
bolagsstämman disponerar vinster enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-04-25. 

Koncern- och bolagsredovisning 2020 Svedala kommunhus AB. 

Granskningsrapport för år 2020 Svedala kommunhus AB. 

Revisionsberättelse för år 2020 Svedala kommunhus AB.  

     

     

Beslut skickas till 
Ägarombudet Birgitta Delring 
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§ 101  

Justering av kommunbidrag år 2021 

Dnr 2021-000139  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna justering av kommunbidrag för år 2021 i enlighet med 
ekonomienhetens förslag och i enlighet med tabell tillhörande tjänsteskrivelse 
daterad 2021-05-05 där det totala kommunbidraget justeras från 1 262 933 tkr 
till 1 283 473 tkr.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger förslag till justering av kommunbidrag för år 2021 i 
enlighet med tabell tillhörande tjänsteskrivelsen. Ekonomienheten redogör för 
förändringar i verksamheten och förslag till justering av kommunbidrag.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av budgetekonom vid ekonomienheten, daterad 2021-05-05. 

Justering av kommunbidrag per 2021-04-30 (tabell).  

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 102  

Beslut om undantag vid tillämpning av OPF-KL 

Dnr 2021-000149  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att OPF-KL ska tillämpas även på de förtroendevalda som omfattas av PBF 
men som inte börjat ta ut sin pension och som inte tjänar in mer enligt PBF.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2018, § 111, att anta 
bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL) med tillhörande bilaga. OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträdde vid valet 2018 och inte tidigare 
omfattats av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda (PBF eller PRF-KL) i kommunen. PBF omfattar dem som är 
eller har varit förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid.  

 

Fritidspolitiker har rätt till skälig ersättning för förlorade förmåner. Vid tillämpning 
av OPF-KL utbetalas även ersättning om 4,5 % för förlorad pensionsförmån. 
Eftersom OPF-KL inte tillämpas på förtroendevalda som tidigare omfattats av 
PBF – och som inte börjat ta ut sin pension – får sådan förtroendevald inte 
ersättning för förlorad pensionsförmån vilket innebär att den förtroendevalde 
därmed får något lägre ersättning än övriga förtroendevalda för samma 
tjänstgöring.  

 

Under våren har det framkommit att en förtroendevald i Svedala kommun 
berörs av detta. Den förtroendevalde, som inte börjat ta ut pension med stöd av 
PBF och inte heller tjänar in mer enligt PBF, har därför fått något lägre 
ersättning än övriga för de uppdrag hen utfört som fritidspolitiker i Svedala 
kommun från och med 2019 och framåt. Ersättningen som den förtroendevalde 
gått miste om från och med 2019 fram till och med april 2021 uppgår till cirka 2 
500 kronor.  

 

Kommunstyrelsen, som pensionsmyndighet, föreslås besluta att OPF-KL även 
ska tillämpas på dem som tidigare tillhört PBF men som inte längre tjänar in 
ersättning enligt PBF eller har börjat ta ut pension enligt PBF.          
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-03. 

Bestämmelser om omställningsstöd samt pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda i Svedala kommun (Ffs 5:06).  

     

     

Beslut skickas till 
Berörd förtroendevald 
HR-enheten 
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§ 103  

Val av ordinarie ledamot i styrelsen i Höje å 
vattenråd för mandatperioden 2019-2022  

Dnr 2019-000055  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse Erik Stoy som ordinarie ledamot till styrelsen i Höje å vattenråd för tiden 
fram till 2022-12-31.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att förrätta val till Höje å:s styrelse på grund av att Göran 
Jeppsson (M) avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot.  

 

Kommunstyrelsen har utsett en ersättare till styrelsen i Höje å Vattenråd för 
tiden fram till 2022-12-31 och det är Steen Salling (SD).  

 

Höje å vattenråd utgör en frivillig sammanslutning av kommuner, industrier, 
vattenavledningsföretag och övriga, vilka är beroende av, eller engagerade i, 
vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet.  

 

Kommunstyrelsens presidium har berett ärendet och föreslår att Erik Stoy (M) 
utses som ordinarie ledamot.  

     

     

     

Beslut skickas till 
Erik Stoy 
Troman 
Höje å vattenråd 
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§ 104  

Nominering av Svedala kommuns representant i 
styrelsen Sydvästskånes grundvattenkommitté 
samt val av medlem 

Dnr 2019-000144  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att nominera Erik Stoy (M) som ledamot i styrelsen för Svedala kommun fram till 
stämman 2023 (kvarvarande valperiod),  

 

att nominera Sara Kullberg som ersättare i styrelsen för Svedala kommun fram 
till stämman 2023 (kvarvarande valperiod),  

 

att utse Steen Salling (SD) som ordinarie medlemsrepresentant för Svedala 
kommun.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Göran Jeppsson (M) har avsagt sig uppdragen som styrelseledamot i SSGK 
och som medlemsrepresentant för Svedala kommun.  

 

Kommunstyrelsen har nu att nominera en ledamot och ersättare i styrelsen för 
innevarande mandatperiod och utse en medlemsrepresentant.  

 

Verksamheten i kommittén har med tiden ändrats från att klarlägga de 
hydrauliska förutsättningarna för ett optimalt utnyttjande av 
grundvattenresursen Alnarpsströmmen, till att mer vara en tillgång för 
medlemmarnas och tillsynsmyndigheternas miljötillsyn. Arbetsplanen omfattar 
administration, undersökningsprogram med datainsamling, bearbetning och 
rapportering samt specialinsatser. Vattenmyndigheten har uttalat att den ser 
kommitténs verksamhet som viktig i det fortsatta miljöarbetet.  

 

Kommunstyrelsens presidium har berett ärendet och föreslår att Erik Stoy (M) 
nomineras som ledamot i styrelsen, att Sara Kullberg (VA-ingenjör) nomineras 
som ersättare i styrelsen, samt att utse Steen Salling (SD) som 
medlemsrepresentant.  
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Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag från Göran Jeppsson  

Protokoll SSGK Årsstämma 2020-06-16 

Protokoll SSGK styrelsen 2021-02-16. 

 

     

     

Beslut skickas till 
Sydvästskånes grundvattenkommitté 
Erik Stoy 
Sara Kullberg 
Steen Salling 
Troman 
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§ 105  

Samarbetsavtal Segeåprojektet 

Dnr 2021-000140  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ingå avtal om Segeåprojektet med de sex övriga kommunerna som finns i 
avrinningsområdet, i enlighet med utskickat samarbetsavtal.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Naturvårdsansvarig vid strategisk planeringsenhet har berett ärendet. 
Strategisk planeringsenhet ser positivt på ett fortsatt drivande av 
Segeåprojektet. Synpunkterna som Svedala kommun lämnat i remissyttrandet 
gällande nytt samarbete genom Segeåprojektet har i väsentliga delar 
hörsammats. Ett fortsatt samarbete är ett effektivt sätt för kommunen att bidra 
till Vattendirektivets uppfyllande samt de vattenknutna nationella miljömålen.  

 

Strategisk planeringsenhet anser att projektet har varit bra och menar att 
arbetet med att förbättra statusen i Segeån är viktigt och bör fortsätta. Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd har många års erfarenhet av åtgärdsarbete 
för en bättre vattenkvalitet, och har också lyckats bidra till en förbättrad 
vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald inom avrinningsområdet. Strategisk 
planeringsenhet ser att det är gynnsamt för projektet med kontinuitet och 
tidigare erfarenhet, varför det kommunala samarbetet bör fortsätta i 
Vattenrådets regi.  

       

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

Missiv – Samarbetsavtal Segeåprojektet 2021-04-27 

Samarbetsavtal – Segeåprojektet 2021-04-27 

Segeåprojektet- Fortsatt kommunalt samarbete efter 2021, 2021-04-27  

         

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut, det vill säga 
att ingå avtal om Segeåprojektet med de sex övriga kommunerna som finns i 
avrinningsområdet, i enlighet med utskickat samarbetsavtal.  
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Segeåns vattendragsförbund och vattenråd 
Strategisk planeringsenhet 
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§ 106  

Yttrande över granskning av förslag till ny 
Översiktsplan 2020-2040 Staffanstorps kommun  

Dnr 2021-000111  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Svedala kommun inget har att erinra, men vill framföra vikten av en 
kommunövergripande samverkan i framtagandet av GC-väg mellan Svedala 
och Staffanstorps kommuner.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Staffanstorps kommun har översänt ny översiktsplan för yttrande över 
planförslaget. Granskningshandlingen visar riktningen för hur Staffanstorps 
kommun avser utveckla och bygga framtidens trygga och attraktiva 
Staffanstorp. I granskningsförslaget har den fördjupade översiktsplanen för 
Flackarp-Höjebromölla inarbetats i den kommunövergripande översiktsplanen. 
Inlämningsfrist för yttrande är 28 maj 2021.   

Svedala kommun har inget att anmärka på i Staffanstorps översiktsplan som 
kan vara negativt för Svedala kommuns räkning. Det som kan lyftas fram som 
positivt för både för Svedala kommun och Staffanstorps kommun är följande: 

Den föreslagna planeringen för att bygga cykelväg från Staffanstorps tätort i 
riktning till Klågerup utmed väg 108 är mycket positiv, men den redovisade 
cykelvägsdragningen längs väg 108 får nog ses som principiell. Den pågående 
Åtgärdsvalstudien (ÅVS:en för väg 108 från Trelleborg till Staffanstorp), som 
båda kommunerna deltar i, kommer kanske landar i andra, bättre alternativ än 
att dra cykelvägen i direkt anslutning parallellt med väg 108.      

Handlingar i ärendet 
Yttrande över granskning av stadsarkitekt, daterad 2021-04-30 

Underrättelse Ny Översiktsplan Staffanstorps kommun 

Översiktsplan 2020-2040 Del 1  

Översiktsplan 2020-2040 Del 2  

Samrådsredogörelse Översiktplan 2020-2040  

Bilaga A - Inkomna yttranden / synpunkter Översiktsplan 

Bilaga B - Inkomna yttrande / synpunkter, Fördjupad Översiktsplan Flackarp - 
Höjebromölla       
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Beslut skickas till 
Staffanstorps kommun 
Strategisk planeringsenhet 
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§ 107  

Exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 
(padel) m.fl.  

Dnr 2021-000131  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 med flera.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Exploateringsavtal avseende fastigheten Svedala 122:88 med flera har tagits 
fram i syfte att reglera genomförandet av ”Detaljplan för Svedala 122:88 med 
flera i Norra industriområdet”. I avtalet regleras bland annat vem som utför och 
bekostar allmänna anläggningar. Exploateringsingenjör redogör för ärendet i 
tjänsteskrivelse.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till exploateringsavtal 
avseende Svedala 122:88 med flera.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2021-04-20 

Förslag till exploateringsavtal avseende Svedala 122:88 m. fl. 

Plankarta (Bilaga 1) 

Illustrationsplan med åtgärder (Bilaga 2)  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 108  

Antagande av detaljplan för Svedala 122:88 m.fl. i 
Norra industriområdet (padelhall), Svedala 
kommun 

Dnr 2019-000336  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna förslaget till antagandehandling avseende detaljplan för Svedala 
122:88 m.fl. i Norra industriområdet, Svedala kommun, Skåne län. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta antagandehandling för detaljplan för Svedala 122:88 m.fl. i Norra 
industriområdet, Svedala kommun, Skåne län.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att pröva lämpligheten för idrottsanläggning (padelhall), 
kontor, detaljhandel och verksamheter. Det primära syftet är nybyggnation av 
idrottsanläggning (padelhall) inom den västra fastigheten (Svedala 122:88). På 
den östra fastigheten (Svedala 122:93) ligger en befintlig verksamhetslokal i 
form av gym (Nordic Wellness). 

 

Granskningshandlingar, upprättade 14 januari 2021, har enligt plan- och 
exploateringsutskottets beslut 14 januari 2021, varit på granskning under tiden 
25 januari 2021 till och med 14 februari 2021 för sakägares och övriga berördas 
granskning, samt remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. 
Under granskningen har 5 yttranden inkommit, varav 1 från berörd sakägare.  

 

Länsstyrelsen har inga formella synpunkter på planförslaget utifrån 
länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 

Inga sakägare, boende med flera med besvärsrätt har kvarstående erinringar 
efter granskning. 

Efter granskningen har enbart mindre ändringar utförts som inte bedöms vara 
väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap. 25 § PBL erfordras därför inte.  
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Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet och 
föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, 2021-04-23 

Planbeskrivning, 2021-04-23 

Plankarta, 2021-04-23 

Illustrationsplan, 2021-04-23 

Granskningsutlåtande, 2021-04-23 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 109  

Hyrestillägg för ombyggnad och renovering av 
Spångholmsskolan 

Dnr 2017-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna förslag på hyrestillägg om 1,7 miljoner kronor per år för 
Spångholmsskolan.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Sedan tidigare finns beslut om om- och tillbyggnad av Spångholmsskolan. 
Under 2020 drabbades Spångholmsskolan av problem med inomhusklimatet. 
Ombyggnad och renovering av Spångholmsskolan har därför aktualiserats.  

 

Projektet omfattar först och främst de åtgärder som rekommenderas i vidtagen 
innemiljöutredningen. Då många av innemiljöåtgärderna berör byggnadsdelar 
där det finns ett underhållsbehov genomförs även dessa underhållsåtgärder i 
projektet. Valda lösningar sker utifrån dagens krav på bland annat fuktsäkring. 
Ventilationsanläggningen byggs om och moderniseras för ökad flexibilitet och 
komfort. Tidigare planerad ombyggnad i NO-salar med mera ingår. Slutligen 
görs vissa inre underhållsåtgärder.  

 

I ärendet föreligger skrivelse av Svedab om renoveringsplanen för skolan. 
Lokalstrateg vid strategisk planeringsenhet har kompletterat ärendet med 
förtydligande av renoveringsplanen.  

Handlingar i ärendet 
PM med förtydligande avseende renoveringsplan Spångholmsskolan, daterad 
2021-05-11 

Skrivelse av Svedab renoveringsplan Spångholmsskolan, daterad 2021-04-28 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2021-05-03, § 42 

         

Beslut skickas till 
Svedab 
Ekonomienheten 
Utbildningsnämnden 
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§ 110  

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 gav vid sitt sammanträde 21 oktober 2020 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. 

 

Kommundirektören informerar om framdriften av arbetet med att tillskapa en 
större samlingslokal i Svedala tätort. Byggnad med samlingslokal ska även 
kunna inrymma kontor. Den grupp som arbetar med frågan avser att ha någon 
form av förslag klart i september.  
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§ 111  

Åtgärder för idrott och aktiviteter i Klågerup 

Dnr 2018-000317  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 9 mnkr i investeringsanslag för renovering 
av Gamla skolan i Klågerup, investeringen finansieras inom utrymmet för 
investeringsbudgetramen 2022, 

 

att bevilja kultur- och fritidsnämnden 18 mnkr i investeringsanslag för 
uppförande av aktivitetshall, omklädningsrum och förvaringsutrymme på Nya IP 
i Klågerup, investeringen finansieras inom utrymmet för 
investeringsbudgetramen 2022,  

 

att bevilja teknisk nämnd 530 tkr i investeringsanslag för iordningsställande av 
parkeringsplatser på Nya IP och Gamla IP i Klågerup, investeringen finansieras 
genom minskning av kommunens likvida medel, 

 

att bevilja kommunstyrelsen 340 tkr i tilläggsanslag 2021 för framtagande av 
förstudier och lokalprogram samt för driftskostnader avseende hyra och flytt av 
inventarier, anslaget finansieras genom minskning av årets resultat 2021,  

 

att bevilja kommunstyrelsen 150 tkr i tilläggsanslag 2021 för ersättning till BK 
Banér för inventarier och utebliven hyresintäkt, anslaget finansieras genom 
minskning av årets resultat 2021, samt 

 

att ge berörda nämnder i uppdrag att beakta driftspåverkan i budgetprocessen 
inför budget 2023.   

     

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 



 

 

28(50) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

som bor, verkar 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 Klågerup. I enlighet med utbildningschefens förslag 
beslutade kommunstyrelsen den 12 april 2021, § 75, som ett första steg 
att maskinhallen vid Nya IP ska rivas, att naturgräsplanen vid Nya IP ska 
iordningsställas, att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att 
genom markanvisning avyttra del av Nya IP för byggnation av padelhall samt att 
bussgarage vid Gamla IP ska iordningställas för att möjliggöra förvaring. Vidare 
gavs utbildningschefen i uppdrag att bilda en inrätta och leda en projektgrupp 
för genomförande av åtgärder i Klågerup.   
  
Som del två i projektet föreslår nu utbildningschefen att en föreningsgemensam 
lokal ska byggas vid Nya IP, att Klågerups gamla skola vid Gamla IP ska 
renoveras för att nyttjas av allmänhet och föreningar, att konstgräsplanen vid 
Gamla IP ska iordningsställas med ny - miljövänligare - beläggning samt att 
parkeringsplatser ska iordningställas vid såväl Nya som Gamla IP.  

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

Överenskommelse med BK Banér om upphörande av arrendeavtal med mera 

Kostnadskalkyl för förslag på åtgärder för idrott och aktivitet i Klågerup 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-04-28, § 43  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-12, § 75 

Klågerups idrottsområden – presentation för kommunstyrelsen 2021-04-12 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 112  

Brottsofferjouren Söderslätts förnyat 
samarbetsavtal 2021-2022 

Dnr 2021-000118  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ingå samverkansavtal med Brottsofferjouren Söderslätt avseende 2021–
2022, samt 

att ersättningen, 1 kr per invånare vilket blir 22 677 kr, finansieras inom budget 
2021 för kommunledningen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har sedan tidigare en samverkan med den ideella föreningen 
Brottsofferjouren Söderslätt. Föreningen har inkommit med förslag till 
samverkansavtal avseende 2021-2022. I samband med ärendet om 
samverkansavtal 2017 beslutade kommunstyrelsen (§ 285, 2016) att 
ersättningen till föreningen från Svedala kommun ska vara 1 krona per 
invånare. Denna ersättningsnivå föreslås gälla även för 2021. 

 

Brottsofferjourens årsredovisning för 2020 med Verksamhetsberättelse 2020 
och Statistik 2020 finns i kommunstyrelsens Meddelande och skrivelser, ärende 
28.  

Handlingar i ärendet 
Samverkansavtal 2021-2022 mellan Brottsofferjouren Söderslätt och Svedala 
kommun  

Verksamhetsplan 2021 

 

     

     

Beslut skickas till 
Rådet för trygghet och folkhälsa 
Ekonomienheten 
Utredare vid kommunledningskontoret 
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§ 113  

Beslut enligt lag om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av Covid-19 

Dnr 2021-000133  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att kommunstyrelsen ges rätt att, med stöd av 13 § lag (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna 
platser, under följande villkor 

− föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften ska förlängas en gång om 
ytterligare två veckor,  

− det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet 
begränsat område, 

− beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktige,  

− om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska beslut fattas att 
föreskriften ska upphävas i förtid, samt 

 

att denna rätt för kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt ovan gäller till 
och med den 30 september 2021. 

 

Kommunstyrelsen beslutar - under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
enligt förslag ovan 

 

att delegera kommunstyrelsens beslutanderätt, om beslut enligt lag om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av Cov-19, till 
kommunstyrelsens ordförande att fatta erforderligt beslut efter samråd med 
kommunstyrelsens vice ordföranden och oppositionsråd, samt enligt procedur 
beskriven i tjänsteskrivelse.      

     

Sammanfattning av ärendet 
Nya regler i en förordning ger landets kommuner rätt att meddela föreskrifter 
om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 
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liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. 

 

De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga, och föreskrift får endast 
meddelas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från 
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.  

 

Det kan bli nödvändigt att fatta beslut med kort varsel, då en påtaglig risk för 
trängsel kan vara relaterad till vackert väder, enskildas initiativ eller oförutsedda 
händelser. Därför föreslås att kommunstyrelsen med vidaredelegering till 
kommunstyrelsens ordförande ges rätt att utfärda föreskrifter om förbud mot att 
vistas på särskilt angivna platser.  

 

Förslaget att föreslå kommunfullmäktige delegera beslutanderätten till 
kommunstyrelsen som i sin tur delegerar beslutanderätten till 
kommunstyrelsens ordförande, ger kommunen möjlighet att vid behov utfärda 
sådana föreskrifter utan det dröjsmål det skulle medföra med att kungöra och 
sammankalla ett kommunfullmäktige.  

         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse, daterat 2021-04-21 

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) 

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen)    

Information om Samsyn kring metod för att uppnå helhetssyn vid införande av 
kommunal föreskrift     

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 114  

Inställt evenemang 2021 samt ingående av avtal 
inför SommarRock 2022 

Dnr 2020-000279  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att konstatera att SommarRock Svedala 2021 ställs in med anledning av 
Coronapandemin,  

 

att Svedala kommun ska ingå nytt avtal om partnerskap m.m. med Svedala 
Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) avseende SommarRock Svedala 
2022 med samma förutsättningar och villkor som kommunstyrelsen beslutade 
om inför SommarRock 2020,  

 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att – efter samråd med 
oppositionsråden och kommunstyrelsens förste vice ordförande och under ovan 
angivna förutsättningar – underteckna avtal om partnerskap m.m. med 
S.M.U.R.F avseende SommarRock Svedala 2022 när datum för evenemanget 
har tagits fram, samt 

 

att ändra kommunfullmäktiges beslut (§ 96, 2020) att ingå borgen för Svedala 
Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) på så sätt att kreditbeloppet 
begränsas till 400 000 kronor samt att checkkredittiden gäller till och med den 
31 december 2021.        

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2020, § 96, att ingå borgen för 
S.M.U.R.F för checkkredit varvid kreditbeloppet är begränsat till 2 miljoner 
kronor samt en begränsad checkkredittid till och med den 30 september 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta 
övriga eventuella erforderliga beslut med anledning av kommunens 
borgensåtagande.    

 

Med anledning av pågående Coronapandemi måste SommarRock 2021 ställas 
in. Kommunstyrelsen föreslås därför att ingå avtal för 2022 med samma 
förutsättningar och villkor som beslutades inför 2020, att ändra 
borgensåtagandet på så sätt att kreditbeloppet begränsas till 400 000 kronor 
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samt att förlänga checkkredittiden till och med den 31 december 2021. 
Borgensåtagandet inför SommarRock Svedala 2022 måste därefter på nytt 
behandlas av kommunfullmäktige.   

        

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-04-30 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 25 november 2020, § 96 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 9 november 2020, § 212 

Handlingsplan för SommarRocken i Svedala 2021-2023 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-20, § 10 

       

     

     

Beslut skickas till 
S.M.U.R.F 
Skurups Sparbank 
Närings- och turismutvecklaren  
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§ 115  

Upphävning av bestämmelser för Svedala 
kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier 
från kultur- och fritidsnämnden, 
Författningssamling 1:03  

Dnr 2021-000112  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upphäva Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 
stipendier (författning 1.03), samt 

 

att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om framtida revideringar 
om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och stipendier.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
upphäva  Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 
stipendier, författning 1:03 i kommunens författningssamling, samt att anmodar 
kommunfullmäktige att delegera till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
framtida revideringar om bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, 
idrottspris och stipendier. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har fört diskussioner om att förlänga 
nomineringstiden för Svedala kommuns kulturpris. idrottspris och stipendier. 
Skälen för detta är att antalet nomineringar minskat de sista åren och 
nomineringstiden nog kan anses vara något kort speciellt efter jul- och 
nyårshelgerna. En förlängning av nomineringstiden medför inga negativa 
konsekvenser då priser och stipendier delas ut först på nationaldagen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 23 Förslag till förändring av 
författning 1:03 - Bestämmelser för Svedala kommuns kulturpris, idrottspris och 
stipendier 

Tjänsteskrivelse - Förslag till förändring av författning 1,03 - Bestämmelser för 
Svedala kommuns kulturpris - idrottspris och stipendier 
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Nuvarande Författningssamling 1:03 Bestämmelser för Svedala kommuns 
kulturpris-, idrottspris- och stipendier 

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 116  

Upphävning av Föreskrifter för 
verksamhetsområde för Svedala kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
Författningssamling 1:05 

Dnr 2021-000104  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att upphäva Föreskrifter för verksamhetsområde för Svedala kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, Svedala författningssamling föreskrift 
1:05.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunstyrelsen upphäva Föreskrifter för 
verksamhetsområde för Svedala kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, Ffs 1:05.        

 

Kommunstyrelsen antog föreskriften 2005-01-26 som beskriver vilka principer 
Svedala kommun jobbar efter när det kommer till att inrätta verksamhetsområde 
för kommunalt vatten och avlopp. År 2007-01-01 trädde Lagen om allmänna 
vattentjänster i kraft (LAV 2006:412) och 2019-04-23 fastställde teknisk nämnd 
riktlinjer om anslutning utanför verksamhetsområdet. En del av principerna i 
föreskriften 1:05 är i strid med LAV 2006:412, en del principer regleras av LAV 
2006:412 och resterande principer regleras av de nya riktlinjerna om anslutning 
utanför verksamhetsområde (2019-04-23). Föreskrifter för verksamhetsområde 
för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, (föreskrift 1:05) 
är därmed inte längre aktuell och måste upphävas.    

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-03-31 med tillhörande tjänsteskrivelse 

Föreskrifter för verksamhetsområde för Svedala kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning, Författningssamling 1:05  

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster  

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför allmänt vatten och avlopp daterad 
2019-04-23 
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Beslut skickas till 
Verksamhetssekreterare vid kommunledningskontoret 
Teknisk nämnd 
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§ 117  

Svar på motion om delad utbetalning av 
försörjningsstöd 

Dnr 2020-000391  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bifalla motionen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Katrin Lydén (L) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om delad 
utbetalning av försörjningsstöd till kommunfullmäktige. Motionären anför att 
försörjningsstöd är ett av få system som inte är individuellt i vårt välfärdssystem 
och att en utbetalning endast till en vuxen i hushållet kan innebära att dennes 
make/maka blir helt beroende av den som fått utbetalningen. Motionären yrkar 
att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram nya 
riktlinjer för utbetalning av försörjningsstöd samt att förslaget ska innehålla en 
ändring så att utgångspunkten blir att försörjningsstödet delas lika mellan de 
vuxna i hushållet. Om stödet inte ska delas måste det motiveras med särskilda 
skäl. 

 

Socialnämnden, som berett motionen, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
bifalla motionen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-04-22, § 28  

Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd, inkommen 2020-12-09 

Trelleborg kommuns beslut om delat försörjningsstöd med tjänsteskrivelse 

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 118  

Svar på motion om trafiksäkerhet i kommunens 
villaområden 

Dnr 2021-000029  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänsyn till att förslaget anses alltför resurskrävande och 
att åtgärdsplanen riskerar medföra att trygghetsåtgärder prioriteras före 
trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunen önskar gärna en fortsatt god dialog med 
boende i villaområden som upplever otrygghet och osäkerhet och välkomnar 
goda idéer.  

Reservationer 
Mats Bentmar (ÄS) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Mats Bentmar och Peter Henriksson, Älska Svedala, har till kommunfullmäktige 
lämnat in en motion om att förbättra trafiksäkerheten i kommunens 
villaområden. Motionärerna anför att trafiksäkerheten i många villaområden 
upplevs som osäker för framför allt gående och cyklister. Motionärerna yrkar att 
kommunfullmäktige ska besluta  

− att situationen i varje bostadsområde utreds tillsammans med 
representanter för de boende i varje område, 

− att resultatet sammanställs och en åtgärdsplan med prioriteringar 
upprättas, 

− att bristerna åtgärdas snarast enligt den prioriteringsordning som 
upprättas.  

 

Teknisk nämnd, som berett motionen, föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta att avslå motionen med hänsyn till att förslaget anses alltför 
resurskrävande och att åtgärdsplanen riskerar medföra att trygghetsåtgärder 
prioriteras före trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunen önskar dock gärna en 
fortsatt god dialog med boende i villaområden som upplever otrygghet och 
osäkerhet och välkomnar goda idéer.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-03-30 

Svar på motion om trafiksäkerhet av trafikingenjören, daterat 2021-03-19 

Motion om trafiksäkerhet i kommunens villaområden, inkom  2021-01-29 

Yrkanden 
Mats Bentmar (ÄS) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bifalla motionen.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag till beslut mot Mats Bentmars (ÄS) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till 
beslut.  

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 119  

Rapportering enligt 28 §§ LSS samt 16 kap 6 f § 
SoL av ej verkställda beslut under 2020 

Dnr 2020-000195  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ha tagit del av informationen.  

     

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

 

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

 

Vård och omsorg har lämnat sin redovisning för kvartal 3 och 4, 2020.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-03-25 

Rapportering enligt 1 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
- kvartal 4 2020 till 2021-01-25 

Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS kvartal 
4 2020 till 2021-01-25 

 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-10 § 102 Rapportering ej verkställda 
beslut Sol och LSS kvartal 3 2020 

Protokollsutdrag socialnämndens utskott 2020-11-16 § 153 Rapportering ej 
verkställda beslut för kvartal 3 år 2020 SoL och LSS 

Rapportering enligt 16 kap f § SoL av ej verkställda beslut enligt kap 4 1 § SoL 
daterad 2020-10-16  
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Rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS 
daterad 2020-10-16 

 

     

     

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 120  

Pensionsförvaltning mars månad 2021 

Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger rapport för pensionsförvaltningen för mars månad 
2021 genom portföljrapport per siste mars 2021 

 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning mars månad 2021, Agenta.  

     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 121  

Anmälan om delegationsbeslut 

Dnr 2021-000137  

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 2021-03-15 § 42, som gäller från 2021-04-01.  

 

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 2020-05-05 
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§ 122  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2021-000106  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
KPMG, kommunrevisionen, missiv och granskningsrapport, Uppföljning av 
tidigare genomförd granskning avseende kommunens flyktingmottagande och 
integrationsarbete 

 

Brottsofferjouren Söderslätt (BOJ), verksamhetsberättelse 2020 med statistik 
för 2020 

 

Socialnämnden, Kvalitetsbokslut 2020 tillsammans med protokollsutdrag  

 

Teknisk nämnd, protokollsutdrag 2021-03-30 §   Information om tvist 
entreprenad markarbeten Bara backar etapp 1, med handlingar  

 

Teknisk nämnd, protokollsutdrag 2021-03-30 § 44 Information om gång- och 
cykelöverfart i Bara - Soläng, med handlingar 

 

Teknisk nämnd, protokollsutdrag 2021-03-30 § 42 Upphandling av 
utförandeentreprenad bussangöringar Svedala, med handlingar 

 

Teknisk nämnd, protokollsutdrag 2021-03-30 § 41 Färdigställande av Klågerups 
backar Tejarp 6-25 m.fl., med handlingar  

 

Protokollsutdrag och handlingar Teknisk nämnd 2021-05-04 § 51 Antagande av 
anbud Bovieran 
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Protokollsutdrag Teknisk nämnd 2021-05-04 § 52 Antagande av anbud 
renhållnings entreprenad förpackningsinsamling och tidningsinsamling Svedala 
kommun och Svedalahem 2021 

  

Svedala Exploaterings AB (SVEDAB), styrelseprotokoll 2021-04-19 §§ 19-27 

 

Sydvatten, årsstämma 28 maj 2021, kallelse med handlingar 

 

Sydvatten AB, sammanträdesprotokoll 302  2021-03-12 

 

Sydvatten AB, Mötesanteckningar ägarsamråd  2021-04-08 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Kallelse till årsstämma 2021 

 

SYSAV, Minnesanteckningar från ägarsamråd 2021-03-30 med bilagor 1-7 

 

Länsstyrelsen Skåne, Slutligt beslut våtmarks-LONA, Svedala kommun 

     

     

 

 



 

 

47(50) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-05-17  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden redogör för ärenden av intresse för kommunstyrelsen från 
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts sammanträde 3 maj 2021 
och kommunstyrelsens budgetutskotts sammanträde 4 maj 2021.   

 

Kommundirektör Johan Lundgren rapporterar om kommunförvaltningens arbete 
med anledning av Coronapandemin (Covid-19) och anför bland annat följande. I 
nuläget finns det ingen smittspridning på kommunens särskilda boenden. Vård 
och omsorg arbetar med att möjliggöra för de vikarier som ska arbeta i sommar 
att få vaccination. Medarbetare inom kommunens skolor och förskolor har getts 
möjlighet att använda visir i arbetet vilket har tagits emot väl.  
 
Hans Järvestam (M), ledamot tillika utbildningsnämndens ordförande, redogör 
för nyligen fattade beslut att ha distansundervisning i några av kommunens 
skolor i syfte att bryta smittkedjan.  

 

Per Mattsson (M) redogör för senaste ägarsamrådet med Inera AB.  

 

Kommundirektör Johan Lundgren redogör för två näringslivsprojekt "Lätt att 
göra rätt 2021" och "Inte bara trevlig" samt för Svedala kommuns deltagande i 
Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2020. "Lätt att göra rätt 2021" är en 
förnyad utbildning i näringslivskunskap som genomförts för delar av 
kommunförvaltningen. "Inte bara trevlig" är ett samverkansprojekt i 
MalmöLundRegionen (MLR) som syftar till att ta fram verktyg och 
utbildningsmaterial i näringslivskunskap för kommunala handläggare och 
beslutsfattare.  

 

Stabschef Teresa Fridell informerar om att näringslivsenheten avser att 
genomföra en Företagssafari för kommunstyrelsen den 7 juni 2021. Fokus på 
företagssafarin kommer att ligga på besöksnäringen.  
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Stabschef Teresa Fridell informerar vidare om pågående arbete att ta fram 
förslag på strategi för Leader Söderslätt för kommande Leaderperiod. Strategin 
ska vara förankrad bland dem som lever och verkar på Söderslätt och digitala 
workshops kommer att hållas i slutet av maj och början av juni.  

 

Kommundirektör Johan Lundgren informerar avslutningsvis om att 
kommunledningen planerar för att ge en sommarpresent till kommunens 
medarbetare vilken dels syftar till att tacka för det arbete som görs, dels ska 
verka främjande för näringslivet. Mer information och förslag till beslut 
avseende finansiering kommer till kommunstyrelsens sammanträde 7 juni.  
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§ 124  

Årsredovisningar samt revisionsberättelser 2020 
för av kommunen förvaltade stiftelser 

Dnr 2021-000097  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av förvaltare av samtliga stiftelser 

 

att godkänna de föreliggande redovisningarna med upptagen kapitalisering för 
respektive stiftelse, 

 

att lägga revisionsberättelserna för stiftelsen AG Danielssons fond, stiftelsen 
Browns fond, Ellen Perssons stiftelse, Skolstiftelsen och Social samstiftelse till 
handlingarna,   

 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande att 
underteckna förvaltningsberättelserna, 

 

att uppdra åt utbildningsnämnden att dela ut medel 2021 från Skolstiftelsen och 
Stiftelsen Browns fond, varvid beslut om utdelning ska redovisas till 
kommunstyrelsen,  

 

att uppdra åt socialnämnden att dela ut medel 2021 från Ellen Perssons 
stiftelse, varvid beslut om utdelning ska redovisas till kommunstyrelsen,  

 

att dela ut från stiftelserna för 2021 enligt följande: 

 

Stiftelse   Möjlig utdelning 2021 i kronor 

Stiftelsen AG Danielssons fond 9 500 

Stiftelsen Browns fond  8 500 

Skolstiftelsen   7 500  

Social samstiftelse  8 300  

Ellen Perssons stiftelse  5 200 

 

att ta ställning till utdelning ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse vid 
sammanträdet den 7 juni 2021, samt  
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att utdelning från respektive stiftelse kan ske med undantag av Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse där revisionsberättelse inte föreligger.     

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen är förvaltare av Stiftelsen AG Danielssons fond, Stiftelsen 
Browns fond, Skolstiftelsen, Social samstiftelse, Ellen Perssons stiftelse och 
Nils och Maja Fredrikssons stiftelse.  

 

Kommunstyrelsens anlitade stiftelsetjänst, Swedbank, har nu tagit fram 
årsredovisningar för samtliga stiftelser. Det föreligger även revisionsberättelser 
från revisorn Jan-Erik Eriksson för årsredovisningarna för stiftelserna AG 
Danielssons fond, Browns fond, Skolstiftelsen, Ellen Perssons stiftelse och 
Social samstiftelse.  

 

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
årsredovisningarna, att lägga föreliggande revisionsberättelser till handlingarna 
samt att besluta om belopp för utdelning för 2021.          

Handlingar i ärendet 
Årsredovisning 2020 för stiftelsen AG Danielssons fond 

Revisionsberättelse för stiftelsen AG Danielssons fond 

Årsredovisning 2020 för stiftelsen Browns fond 

Revisionsberättelse för stiftelsen Browns fond 

Årsredovisning 2020 för Ellen Perssons stiftelse 

Revisionsberättelse för Ellen Perssons stiftelse 

Årsredovisning 2020 för Skolstiftelsen 

Revisionsberättelse för Skolstiftelsen 

Årsredovisning 2020 för Social samstiftelse 

Revisionsberättelse för Social samstiftelse 

Årsredovisning 2020 för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse      

         

Beslut skickas till 
Revisor för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse 
Utbildningsnämnden  
Socialnämnden 
Swedbank stiftelsetjänster 
Stabschefen 
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