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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

 Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 7 juni 2021 kl 13:30-16:40, 
ajourneras 13:40-13:45, 14:20-14:30, 15:25-15:30  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Hellen Boij-Ljungdell 

Justeringens plats och datum Protokollet signeras digitalt, 2021-06-09 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

signeras digitalt, se sista sidan 
Paragrafer §§ 125-149 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 
signeras digitalt, se sista sidan  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 
signeras digitalt, se sista sidan  

 Hellen Boij-Ljungdell  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-07 

Anslaget sätts upp 2021-06-10 Anslaget till och med 2021-07-02 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 
 

Underskrift 
  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M)                                       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 
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 
Torbjörn Sköld (S) för Ambjörn Hardenstedt (S)   deltar på distans 

Ersättare och insynsplats 

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 
Caroline Gullstrand (SD)                            deltar på distans 
Magnus Lilja (SD)                                       deltar på distans 
Therese Wallin (MP)                                  deltar på distans 
Stefan Sarmes (KD), Insynsplats               deltar på distans 

Övriga närvarande (gäst, tjänstepersoner) 
Per Olof Lindgren (L), förtroendevald, deltar på distans § 130 
 
Kommundirektör Johan Lundgren 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Ekonomi- och Utvecklingschef, Boris Blumenfeld      deltar på distans 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist                                      deltar på distans § 147 
Informationssamordnare Anton Almér 

 

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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§ 125  

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 hoppas att vi snart ska kunna genomföra 
kommunstyrelsens möten där alla närvarar fysiskt.  

 
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsens om att, några 
minuter innan detta sammanträde skulle starta, meddelar Torbjörn Sköld (S) att 
Socialdemokraterna vill att kommunstyrelsen får en redogörelse om 
arbetsmiljösituationen på Spångholmsskolan. Ordförande föreslår att 
kommunstyrelsen noterar att Socialdemokraterna har väckt detta ärende och att 
ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande möte. Då får ansvarig 
tjänsteperson möjlighet att bereda ärendet; dnr 2021-190 Redogörelse om 
arbetsmiljösituationen på Spångholmsskolan. 

 
Ärendeordningen anpassas efter föredraganden och behandlas i följande 
ordning: teknisk chef informerar om pågående förlikningsförhandlingarna tidigt 
under mötet, vilket redovisas i ärende 24, övriga informationer i ärende 24 
lämnas när ärendet öppnas igen i slutet av mötet, ärende 11 om SYSAV som 
ärende nr 6, i övrigt följdes ärendeordningen. 
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§ 126  

Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och 
styrelser 
Dnr 2021-000163  

Beslut 
Kommunstyren föreslår kommunfullmäktige besluta   
att utbildningsnämnden kompenseras med 2,5 miljoner kronor med anledning 
av utbildningsnämndens inlämnade rapport om åtgärder vad gäller 
utbildningsnämndens avvikelse av budget kopplat till i första hand lokaler och 
ökade volymer, samt  

att godkänna Uppföljningsrapport 2 - 2021, ekonomisk uppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 
Aktuell ekonomisk situation med prognos för Svedala kommun med bland 
annat:   
  *  Jämför årets prognos med denna uppföljningsrapport 2 med den förra 
uppföljningsrapport 1. 

  *  Visar årets resultat exklusive och inklusive jämförelsestörande poster samt 
prognos för Årets resultat 
  *  Redovisar nämndernas budgetavvikelser 

  *  Uppföljning av beslutade korrigerade åtgärder  

  *  Budgetavvikelser.   
Föredragande är ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld. 
Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 2 för Svedala kommun  

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-05-25 
Tjänsteskrivelse av utbildningschef Fredrik Aksell, Handlingsplan 
utbildningsnämndens budget i balans (UR2-2021), daterad 2021-05-28 

Uppföljningsrapport 2 Utbildningsnämnd 
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§ 127  

Tilläggsbudget 2021 med anledning av 
löneöversyn 2021 
Dnr 2021-000161  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att bevilja tilläggsanslag om 1 529 000 kr för löneöversyn 2021 i enlighet med 
bilaga 1, samt  
att finansiering sker genom uttag från kommunens finansiella reserv enligt 
fastställd budget för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
HÖK21 tecknades mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och 
Lärarnas samverkansråd 7 april 2021. Avtalet gäller under perioden 1 april 
2021 till och med 31 mars 2024 och är ett så kallat sifferlöst avtal. Till avtalet 
har bilaga 8 tecknats och som ger samtliga månadsavlönade medlemmar i 
Lärarförbundet respektive Lärarnas riksförbund rätt till ett engångsbelopp om 
2000 kr med utbetalning juni 2021.  
Inför budget 2021 beslutade kommunfullmäktige att personalkostnader fick öka 
med 1,8 %. I januari 2021 beslutade personalutskottet att kostnader för 
löneöversyn 2021 fick uppgå till max 2% exklusive Kommunals avtalsområde. 
Kommunfullmäktige fattade i februari 2021 beslut om ett tilläggsanslag om 
1 450 000 kr för att täcka ökade lönekostnader inklusive höjda OB-tillägg under 
2021. Det nyligen tecknade avtalet med Lärarförbundet och Lärarnas 
riksförbund och som inkluderar engångsbelopp om 2000 kr innebär ytterligare 
högre lönekostnader om 1 529 000 kr. För att kompensera nämnderna för 
kostnader kopplade till engångsbeloppet föreslås ett tilläggsanslag om 
1 529 000 kr. 
Kommunstyrelsens personalutskott har 2021-05-24 berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2021-05-24 § 17 

Tjänsteskrivelse av HR-chef  
Bilaga 1 läraravtal 2021 
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§ 128  

Tilläggsanslag 2021 för avveckling av 
paviljongenhet (Snusmumriken) 
Dnr 2021-000176  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att hyresavtalet för förskolelokalen Snusmumriken sägs upp hos Svedab till en 
kostnad som motsvarar bokfört värde per 2021-06-30 och därefter avvecklas 
och rivs, 
att utbildningsnämnden beviljas ett tillfälligt anslag motsvarande kalkylerade 
avvecklingskostnader på 1,1 mnkr,  

att finansiering sker genom uttag från den finansiella reserven 2021 samt, 
att utbildningsnämndens kommunbidrag minskas med 170 tkr per år från och 
med 2022 som en följd av lägre hyreskostnader samt lägre lokalbidrag till 
fristående förskolor. 

Sammanfattning av ärendet 
Snusmumriken är en lokal som utbildningsverksamheten initialt hyrt för en ur-
och- skurverksamhet inom förskolan. Lokalen består av en paviljongbyggnad 
som tidigare använts som avlastningslokal till Mumindalens förskola. Idag 
bedrivs ingen verksamhet i paviljongen.  

Sedan några år tillbaka har det identifierats ett utökat kapacitetsbehov för 
Klågerupskolan och området där Snusmumriken är placerad idag är ett 
potentiellt placeringsalternativ. Med denna bakgrund har möjligheterna att 
avveckla lokalen undersökts.  
Befintligt hyreskontrakt löper fram till 2033-12-31, men hyresvärden ställer sig 
positiv till en avveckling. Det innebär en kostnad för hyresgästen att bryta ett 
befintligt hyresavtal, men efter diskussion har hyresvärden erbjudit sig att dela 
på kostnaderna för en eventuell avveckling.  

Kostnadsfördelningen föreslås enligt följande: 
Hyresgästen, Svedala kommun, står för ersättning av kvarstående bokfört 
värde, cirka 0,8 mnkr, samt kostnaden för avveckling och rivning, cirka 0,3 
mnkr. Mot detta åtar sig hyresvärden, Svedab, att inte debitera någon hyra 
under återstoden av hyresperioden, 2021-07-01—2033-12-31, vilket motsvarar 
drygt 1,8 mnkr i dagens penningvärde. 
Överenskommelsen innebär att Svedala kommun får 1,1 mnkr i extra kostnader 
under 2021, men i gengäld en ackumulerad lägre kostnad under åren 2022-
2033. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef, daterad 2021-05-31 

Yrkanden 
Valentin Jovanovic (S) yrkar att ärendet återremitteras, med instämmande från 
Torbjörn Sköld (S) och Mats Bentmar (ÄS).  
Linda Allansson Wester (M) yrkar avslag på Valentin Jovanovics (S) 
återremissyrkande, med instämmande från Tobias Ström (SD).  

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Valentin 
Jovanovics återremissyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut dels liggande förslag 
om att avveckla paviljongen, dels yrkandet om återremiss av ärendet.  
Ordförande har först att pröva om ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer 
bifall mot avslag om ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs och genomförs. 
Voteringsproposition: den som vill att ärendet avgörs idag röstar JA, den det ej 
vill röstar NEJ. Vinner nej återremitteras ärendet.  
Omröstningsresultat: 7 JA mot 4 NEJ 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Ronny 
Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), Linda Allansson 
Wester (M). 

Nej-röster: Mats Bentmar (ÄS), Torbjörn Sköld (S), Valentin Jovanovic (S), 
Hellen Boij-Ljungdell (S).  
Resultat: ärendet ska avgöras idag.  
Ordförande sammanfattar att det finns kvar ett förslag till beslut och det är 
liggande förslag om att bevilja tilläggsanslag för avveckling av paviljongenhet, 
vilket kommunstyrelsen bifaller.      
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§ 129  

Budget 2022 med ram 2023-2024 
Dnr 2021-000016  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

 

1. att fastställa utdebiteringen till 20,24 kr per skattekrona för 2022 
 

2. att fastställa förslag till reviderade finansiella mål för 2022 

 
3. att fastställa vision och förslag till övergripande mål och mål för 2022 

 
4. att fastställa Femklöverns redovisade budget för 2022 med flerårsplan 2023-
2024 

 
5. att av nämnderna antagna budgetskrivelser samt av Femklöverns föreslagna 
ändringar ska utgöra budgetramar och riktlinjer för nämndernas verksamhet 
under år 2022 

 
6. att kommunbidraget till nämndens driftbudget utgörs av respektive nämnds 
nettokostnad, samt att anslå medel enligt Femklöverns förslag till driftsramar 

 
7. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att justera budgetramar enligt reviderade 
beräkningar över kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och interna poster 

 
8. att fastställa Femklöverns redovisade investeringsbudget samt att anslå 
medel enligt Femklöverns förslag till investeringsram 

 
9. att samtliga nämnder ska presentera antagna internbudgetar och 
verksamhetsområdenas verksamhetsplaner för kommunstyrelsens 
budgetutskott senast oktober 2021, samt 
 

10. att i övrigt godkänna förslag till budget 2022 med flerårsplan 2023–2024. 
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Reservationer 
Ronny Johnsson (SD), Tobias  Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Mats Bentmar (ÄS), Torbjörn Sköld (S), Valentin Jovanovic (S), Hellen Boij-
Ljungdell (S) reserverar sig mot beslutet til förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt föreslagen budget bibehålls nuvarande kommunal skattesats och 
finansiella resultatmål på 1 procent av intäkter från skatter och statsbidrag. 
Målsättningen är dock att successivt höja det budgeterade resultat till att 
motsvara cirka 2 procent i syfte att bibehålla en god kvalitet i kommunens 
verksamheter utifrån ett ekonomiskt, hållbart och socialt perspektiv. Orsaken till 
att det budgeterade resultatet hamnar på ett resultat strax över 1 procent av 
skatter och statsbidrag och är att det i årets budgetrörelse gjorts satsningar på 
ungdomar som på grund av pandemin riskerar hamna i ett utanförskap. Utöver 
det har det även satsats på verksamheter inom individ- och familjeomsorgen, 
civilt försvar och krisberedning samt samhällstrategiska frågor. I årets 
budgetprocess kompenseras samtliga nämnder för pris- och löneökningar och 
för volymökningar inom utbildning, äldreomsorg och annan kommunal service 
för medborgarna. Årets budgetrörelse visar på en nettokostnadsökning 
motsvarande 5,8 procent vilket i reella termer är 76,1 mnkr högre än budget 
2021.  
Årets förslag på investeringsbudget överskrider ambitionsnivån om att ha en 
självfinansieringsgrad motsvarande 100 procent. Dock är investeringsplanen för 
2023 och 2024 anpassad så att investeringsvolymen över planperioden 2022 - 
2024 möjliggör en självfinansieringsgrad på 100 procent. Trots en begränsning i 
investeringsbudgeten möjliggörs flera olika satsningar som bland annat ett 
idrottsområde i Klågerup.  
I budget 2022 revideras även kommunens övergripande mål för att synliggöra 
prioriteringar och koppling till budget. Dessutom är ambitionsnivån i en ny 
målstyrningsprocess att ytterligare tydliggöra kopplingen mellan ekonomiska 
resurser och målen. 
Budgetutskottet diskuterade igenom målen vid sammanträde 25 maj 2021. En 
svårighet är att Hållbarhetsstrategin inte än är beslutad och man vill gärna ha 
med mål utifrån Hållbarhetsstrategin in i målarbetet. Ordförande Linda 
Allansson Wester informerade om att hon ska sammankalla till en dialog med 
alla partiföreträdare om Hållbarhetsstrategin kopplat till målstyrning. Inbjudan till 
dialogen är utskickad till berörda. Dialogmötet äger rum 4 juni.  
Under hösten kommer hållbarhetsstrategin behandlas i samband med den så 
kallade ventilen för att på ett systematiskt sätt synliggöra kommunens 
prioriterade områden kring hållbarhetsfrågor enligt Agenda 2030.   
Linda Allansson Wester förklarar att Femklöverns politiska satsning "Fördjupat 
samarbete kring grupp och individ: Utbildning och Individ- och familjeomsorgen" 
finns med i budgetförslaget i och med att satsningen sträcker sig över budgetår. 
Intentionen är att satsningen ska starta redan innevarande år, därför finns den 
som ett ärende på kommunstyrelses dagordning.  
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Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-05-25 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om budgeten 2022 med ram 2023-2024, daterad 2021-05-31 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-05-25 § 20 

Förslag Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2022 (Ffs 1:26)  

Ffs1-26 Riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål 2022 (nu gällande) 
Tjänsteskrivelse om förslag till mål budget 2022   
Sammanställning av förlag på nämndmål och indikatorer för Svedala kommun 
till budget 2022 - Grupperade per övergripande mål, daterad 2021-05-27 

Femklövern Budget investering 2022-2024, daterad2021-05-24 

Femklövern Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024, daterad 2021-05-25 
Satsning Unga Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och 
Individ- och familjeomsorgen i Svedala kommun 

S MP och V - Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024, daterad 2021-05-25 
S MP och V - Budget investering 2022-2024, daterad2021-05-24 

Sverigedemokraternas budget 2022 med ram 2023-2024, daterad 2021-05-25 
SD - Budget investering 2022-2024, daterad2021-05-24 

Yrkanden 
Ärendet inleds med föredragande av de tre budgetförslagen. Linda Allansson 
Wester (M) redogör för Femklöverns budgetförslag, Ronny Johnsson (SD) för 
Sverigedemokraternas budgetförslag samt Valentin Jovanovic (S) för 
Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag.  
Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag som är Femklöverns 
förslag, efter budgetutskottets beredning av ärendet. 

Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 
Valentin Jovanovic (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets budgetförslag.   

Socialdemokraterna genom Torbjörn Sköld (S) vill lägga till en handling ärendet 
som utgör en budgetbilaga med förklaringar till Socialdemokraternas, 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden sammanfattar att det finns tre förslag till beslut och det är liggande 
förslag och de två yrkandena. Ordförande ställer bifall mot avslag på de tre 
budgetförslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla liggande 
förslag som är Femklöverns. 

Votering begärs och genomförs.  
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Femklöverns budgetförslag är huvudförslag. Ordföranden ställer 
Sverigedemokraternas och Socialdemokraternas, Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets budgetförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
beslutar bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag som motförslag.  

Votering begärs och genomförs. 
Voteringsproposition: Den som vill bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag 
röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ bifalls Socialdemokraternas, 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag. Ordföranden påpekar också 
möjligheten att avstå från att rösta.  

Omröstningsresultat: 3 JA / 4 NEJ / 4 Avstår 
Ja-röster: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD) 

Nej-röster: Mats Bentmar (ÄS), Torbjörn Sköld (S), Valentin Jovanovic (S), 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 
De som avstår från att rösta: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa 
(C ), Linda Allansson Wester (M) 
Resultat: Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag 
blir motförslag till Femklöverns budgetförslag.  
Ordförande ställer de två budgetförslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Femklöverns budgetförslag.  

Votering begärs och genomförs.  
Voteringsproposition: Den som vill bifalla Femklöverns budgetförslag röstar JA, 
den det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ bifalls Socialdemokraternas, Miljöpartiets 
och Vänsterpartiets budgetförslag. Ordföranden påpekar också möjligheten att 
avstå från att rösta.  

Omröstningsresultat: 4 JA / 4 NEJ / 3 Avstår 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Linda 
Allansson Wester (M) 
Nej-röster: Mats Bentmar (ÄS), Torbjörn Sköld (S), Valentin Jovanovic (S), 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 

De som avstår från att rösta: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter 
Frost Jensen (SD) 
Resultat: Ordförandens röst är utslagsröst, vilket innebär att Femklöverns 
budgetförslag bifalls. 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om handlingen som Socialdemokraterna 
vill lägga som bilaga till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
budgetförslag, kan läggas som en protokollsanteckning, vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 

Protokollsanteckning  
ETT SVEDALA FÖR ALLA Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiets budget 2022 med flerårsplan för 2023 och 2024. Se bilaga 1.    
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§ 130  

SYSAVs 2021 ägarsamråd 26 maj 2021 
Dnr 2021-000129  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
SYSAV har kallat styrelsen till extra ägarsamråd onsdag 26 maj 2021.   
På ägarsamrådet behandlas bland annat ägarkommunernas 
behandlingsavgifter och Sysavs framtida inriktning och konsortialavtal. 

Nu gällande koncessionsavtal gäller i några år till och med anledning av det ska 
ett Framtidsråd inrättas som ska lägga fram ett förslag senast i juni 2023.  
Vid nästa sammanträde ska kommunstyrelsen ska utse en representant till 
Framtidsrådet.  
Per Olof Lindgren som är representant i styrelsen informerar om aktuella 
ärenden som styrelsens behandlar.  

Teresa Fridell är också föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Inbjudan extra ägarsamråd SYSAV 2021-05-26 
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§ 131  

Politisk satsning för Unga. Fördjupat samarbete 
kring grupp och individ, Utbildning och Individ- 
och familjeomsorgen i Svedala kommun 
Dnr 2021-000175  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att bevilja 2878 tkr i tilläggsanslag för 2021 till utbildningsnämnden för Politisk 
satsning för Unga. Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och 
Individ- och familjeomsorgen 

att bevilja 950 tkr i tilläggsanslag för 2021 till socialnämnden för Politisk 
satsning för Unga. Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och 
Individ- och familjeomsorgen 
att inrätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens första och andre vice ordförande, oppositionsrådet, 
ordföranden och 2:e vice ordföranden i utbildningsnämnden och socialnämnden 
samt utbildningschef, socialchef, kommundirektör och ekonomi- och 
utvecklingschef, samt  

att anslaget finansieras genom uttag från finansiell reserv 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
På initiativ av Femklövern föreslås socialnämnden och utbildningsnämnden att 
tidigarelägga 2022 års insats för att förstärka och utveckla stöd och samarbete 
kring elever i skola och deras fritid. Syftet är att påbörja den politiska satsningen 
för Unga. Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och Individ- 
och familjeomsorgen till läsårstart augusti 2021. 

Satsningen innehåller arbete riktat mot elever med hög frånvaro, preventivt 
arbete mot psykisk ohälsa, preventivt arbete mot alkohol, narkotika och tobak 
samt preventivt arbete mot våld och kriminalitet. Målsättningen är att fler elever 
ska lyckas i skolan genom att tidigt undvika att enskilda individer försätts i en 
utsatt social situation. 

Satsningen innefattar fördjupat samarbete genom att förstärka och utveckla 
befintliga nätverk kring individ och grupp och utveckla metoder. Tidiga 
samordnade insatser ska lägga särskilt fokus kring enskilda elever i skola och 
dess fritid.  
Elever i grundskolan som når goda resultat, upplever trygghet och ges möjlighet 
till delaktighet har goda förutsättningar att nå full behörighet till gymnasiet. 
Behörighet är avgörande för att kunna välja, antas och lyckas i gymnasiet.  
Elever med låg måluppfyllelse, hög frånvaro och som ger uttryck för psykisk 
ohälsa behöver tidigt uppmärksammas och erbjudas ett tidigt samordnat stöd 
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av utbildning och individ- och familjeomsorg. Även elever som tidigt deltar i våld 
och kriminalitet ska uppmärksammas och erbjudas gemensamma tidiga 
insatser av Utbildning och Individ- och familjeomsorgen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utbildningschef, daterad 2021-05-28 

Skrivelse från Femklövern, daterad 2021-05-24. Politisk satsning från 5 klövern. 
Fördjupat samarbete kring grupp och individ: Utbildning och Individ- och 
familjeomsorgen i Svedala kommun 

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar på tillägg, till beslutsattsatsen som beskriver vilka 8 
personer som ska ingå i styrgruppen, att även kommunstyrelsens andre vice 
ordförande och oppositionsrådet samt andre vice ordföranden i 
utbildningsnämnden och socialnämnden ska ingå i styrgruppen, med 
instämmande från Torbjörn Sköld (S). 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag och tilläggsyrkandet, med 
instämmande från Linda Allansson Wester (M). 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns liggande förslag till beslut och ett 
tilläggsyrkande. Ordförande ställer bifall mot avslag på liggande förslag och 
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag med 
tilläggsyrkandet. 
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§ 132  

Sommargåva till kommunens medarbetare 
Dnr 2021-000159  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bevilja kommunstyrelsen 350 000 kronor i tilläggsanslag 2021 för 
finansiering av sommargåva till kommunens medarbetare. Anslaget finansieras 
genom minskning av den finansiella reserven 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Oavsett bransch och storlek har lokala företag i kommunen på något sätt 
påverkats av rådande situation orsakad av Coronapandemin. För att underlätta 
för det lokala näringslivet har Svedala kommun under 2020 och 2021 vidtagit ett 
flertal åtgärder. Även om något lindrigare, anpassade restriktioner ska införas 1 
juni 2021 beräknas Coronapandemin fortsatt påverka kommunens lokala 
företag. 

Den pågående Coronapandemin har även krävt omfattande insatser av 
kommunens medarbetare. För att visa uppskattning och eftersom nu gällande 
rekommendationer innebär att större våravslutningar inte kan hållas föreslår 
kommunledningskontoret att kommunens medarbetare ska få en sommargåva. 
Sommargåvan ska bestå av ett presentkort som kan användas i det lokala 
näringslivet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-25 

 

Beslut skickas till  
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
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§ 133  

Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad) 
Dnr 2021-000069  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet för att redaktionellt granska dokumentet i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Svedala kommun. 
Handelspolicyn ska efter kommande revidering på ett bättre sätt aktualisera, 
förtydliga och kommunicera Svedala tätorts många förutsättningar och 
möjligheteter för handel. Handeln står också inför stora förändringar och arbetet 
med handelsfrågor behöver anpassas till nya förutsättningar där såväl fysisk 
handel som e-handel inkluderas liksom övrig påverkan i samhällsplaneringen. 
Handelspolicyn behöver därför kunna följa de förändringar som sker över tid 
och handelns utveckling i Svedala tätort. 

Kommunförvaltningen fick 2016-10-24 i uppdrag av kommunstyrelsen att lägga 
fram förslag till översyn av handelspolicyn för Svedala tätort som ska omfatta 
utveckling av samtliga verksamhetsområden i Svedala. Vid plan- och 
exploateringsutskottets sammanträde 23 mars 2021 beslutades att dialog skulle 
ske med Näringslivsrådet om den kommande reviderade handelspolicyn, vilket 
genomfördes.  
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har 2021-05-21 berett 
ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta reviderad Handelspolicyn för Svedala tätort, samt att Handelspolicyn från 
2014 upphör att gälla. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2021-05-21 
§ 24  

Tjänsteskrivelse Reviderad Handelspolicy 2021-05-12 
Reviderad Handelspolicy för Svedala tätort 

Handelspolicy för Svedala tätort 2014 

Protokollsutdrag 2016-10-24 § 226 (uppdrag om översyn av handelspolicy) 

Yrkanden 
Torbjörn Sköld (S) yrkar på återremiss av dokumentet Handelspolicyn. Texten i 
Handelspolicyn behöver redaktionellt granskas i sin helhet så att den står för sig 
själv, utan hänvisning till annat dokument, med instämmande av Linda 
Allansson Wester (M). 
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att efter kommunstyrelsens överläggning finns ett 
förslag till beslut och det är att ärendet återremitteras, vilket kommunstyrelsen 
bifaller. 

Beslut skickas till 
Stabschef 
Näringslivsutvecklare 
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§ 134  

Försälja fastighet Tejarp 9:10 (del av gamla 
Brandstationen i Klågerup) 
Dnr 2017-000334  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att sälja fastigheten Tejarp 9:10 till Jennica Magnusson och Daniel Andersson 
till ett överenskommet pris av 1 500 000 kronor (1,5 miljon) och i övrigt i 
enlighet med föreslaget köpekontrakt. 

Sammanfattning av ärendet 
Gamla biblioteket och gamla brandstationen i Klågerup ägs av kommunen och 
kommunen har sedan en tid tillbaka inte bedrivit någon verksamhet i lokalerna 
och ser ej heller någon möjlighet för framtida verksamhet i lokalerna. Därför 
fattade kommunstyrelsen beslut om att försälja fastigheten. Det krävdes dock 
en del arbete med fastigheten gällande avstyckning, översyn av detaljplan och 
mindre renoveringsarbete innan försäljning kunde ske.  
Upphandlad mäklartjänst har genomfört försäljningen genom att presumtiva 
köpare fick lämna in anbud/offert med pris och verksamhetsförslag. Det är inte 
priset som varit avgörande för val av köpare utan den verksamhet som köparen 
har för avsikt att bedriva i byggnaderna, som ska tillföra Klågerup med omnejd 
något bra. En jury har utsett vinnande anbud. Engagemang och erfarenhet av 
verksamhet var bidragande orsak till valet. 
Offererad och överenskommen köpeskilling är 1 500 000 kr och tillträdesdag 
2021-08-01. Förslag till köpekontrakt är upprättat och köparna har signerat 
kontraktet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om att försälja fastigheten Tejarp 9:10 

Tejarp 9:10 Köpekontrakt, innan signering 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 242, 2017-10-30 Förberedelse för 
försäljning av Tejarp 9:8 samt visst underhåll av byggnaderna 

Tjänsteskrivelse av lokalstrateg Micael Holm, daterad 2017-09-26 

Teknisk nämnds beslut § 148, 2017-10-10 

Beslut skickas till 
Mäklare Hilding Ottosson AB, Att: Daniel Löfberg, Box 1  233 21 Svedala 
daniel.lofberg@hoab.se 

Köpare Jennica Magnusson och Daniel Andersson           
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§ 135  

Tillköp av trafik för trafikåret 2022  (2021-12-12 
och ett år framåt) 
Dnr 2021-000055  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna förslaget till avtal gällande tillköp av kollektivtrafik för trafikåret 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år erbjuder Skånetrafiken alla skånska kommuner att köpa till trafik inom 
linjetrafik, efterfrågestyrd linjetrafik och närtrafik om man önskar ett större utbud 
än det som Skånetrafiken erbjuder.  

Tillköpet omfattar alla efterfrågestyrda turer på linje 140, 143 och 153. 
Därutöver tillkommer kostnader för närtrafiken i NO3. Med samma trafikutbud 
som 2021 beräknas kommunens kostnader för 2022 uppgå till drygt 55 000 kr 
för trafikåret 2022 enligt avtalsförslaget. 

Handlingar i ärendet 
Avtalsförslag om tillköp av trafik 2022 

Tjänsteskrivelse om tillköp av kollektivtrafik 2022 

Beslut skickas till 
Skånetrafiken 
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§ 136  

Valdistriktsindelning i Svedala kommun 2022 
Dnr 2021-000145  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar föreslå ny valdistriktsindelning till Länsstyrelsen för 
beslut om att Svedala kommun ska bestå av 13 valdistrikt valet 2022, och 
dessa valdistrikt är 

• Svedala centrum 

• Svedala stadsparken-Sjödiken 

• Svedala kyrkan 

• Svedala väster 

• Svedala norr 

• Svedala öster-Börringe 

• Svedala söder 

• Svedala gamla Sockerbruket 

• Bara centrum 

• Bara Bjärshög 

• Bara Torup 

• Klågerup, Hyby, Holmeja 

• Klågerup centrum 
att av dessa 13 valdistrikt har 8 valdistrikts gränser ändrats, 2 nya valdistrikt har 
skapats och 3 valdistrikt har lämnats oförändrade. Beskrivning över valdistrikten 
finns i Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar tillsammans med 
kartorna 1-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun växer och det innebär att antalet röstberättigande också blir 
fler. Redan vid valet 2018 var arbetsbelastningen hög i några av de större 
valdistrikten. Kansliet har på valnämndens uppdrag tagit fram ett förslag med 
13 valdistrikt i Svedala kommun, vilket valnämnden godkänt och föreslår 
kommunfullmäktige föreslå Länsstyrelsen godkänna den nya indelningen med 
13 valdistrikt.   
Det är Länsstyrelsen som beslutar om indelning i valdistrikt. 
Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Uppgift om antal röstberättigade kan till exempel basera sig på 
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de uppgifter Valmyndigheten tar fram den 1 mars året innan valåret. Hänsyn 
ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar, 
nybyggnationer etc. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Valnämnden 2021-05-25   

Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2021-05-24  

Bilaga 1. Underlag till beslut om valdistriktsindelningar 2022 
Karta 1 valdistrikt Svedala centrum, valdistrikt Svedala kyrka  

Karta 2 valdistrikt Svedala stadsparken–Sjödiken  
Karta 3 valdistrikt Svedala väster–Skabersjö  

Karta 4 valdistrikt Svedala norr  

Karta 5 valdistrikt Svedala gamla Sockerbruket 
Karta 6 valdistrikt Bara centrum  

Karta 7 valdistrikt Bara Torup  

Karta 8 valdistrikt Bara Bjärshög  
Karta 9 valdistrikt 

Karta 10 valdistrikt   
Protokollsutdrag Valnämnden 2021-04-27 

 

 



 

 

24(39) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 137  

Deltagande på distans i kommunfullmäktige-, 
kommunstyrelse-, nämnd- och 
utskottssammanträden 
Dnr 2020-000345  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att deltagande på distans får ske på kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, 
nämndernas och utskottens sammanträden,  
att sådant sammanträde endast får äga rum om det uppfyller kommunallagens 
krav på deltagande på distans,  

att detta beslut gäller till och med den 30 oktober 2021, samt  
att detta beslut ersätter tidigare beslut om närvaro på distans, som skulle 
upphöra den 30 juni 2021 (KF 2020, § 90). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 28 oktober 2020, § 90, beslut om att tillåta 
deltagande på distans i sammanträden med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten med anledning av den rådande 
Covid-19-pandemin. Beslutet skulle upphöra att gälla 30 juni 2021. Eftersom 
pandemin bedöms fortsatt pågå efter 30 juni 2021 förlängs beslutet till och med 
30 oktober 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av informationssamordnare, daterad 2021-05-25 
Protokollsutdrag 2020-10-28 § 90 Deltagande på distans i kommunfullmäktige-, 
kommunstyrelse-, nämnd- och utskottssammanträden 
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§ 138  

Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala 
byggnader och platser 
Dnr 2021-000170  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och 
platser, att gälla från och med 1 juli 2021, samt 
att Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor därmed 
upphöra att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gjorde under 2016 en översyn av då gällande riktlinjer och 
policydokument. Efter genomförd översyn beslutade kommunstyrelsen (§ 99, 
2016) att uppdra åt kanslienheten att se över riktlinjer vid skadegörelse på 
kommunens skolor och förskolor och att den bör gälla för hantering och 
förebyggande av skadegörelse inom alla verksamheter.  
Ett förslag till riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser 
har tagits fram av stabschefen i samråd med representant för Utbildning och 
säkerhetschefen. Förslaget har även hanterats i samordningsgruppen för Rådet 
för trygghet och folkhälsa som ställer sig bakom detsamma. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-27 

Förslag till Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser 

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor 
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§ 139  

Revidering av reglemente rörande 
sammanträdesersättning m.m. till kommunalt 
förtroendevalda i Svedala kommun 
Dnr 2021-000165  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till reviderat reglemente rörande sammanträdesersättning m.m. 
till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun, att gälla från och med 1 juli 
2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbetalning av ersättning för förlorad arbetsförtjänst var en intern kontrollpunkt 
2019. I samband med uppföljningen av intern kontrollplan 2019 framgick att 
reglementet kring sammanträdesarvode och rätten till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst efterföljdes i hög utsträckning men att reglerna för utbetalning av 
förlorad arbetsförtjänst var otydliga. Som förbättring föreslog kommunlednings-
kontoret därför att reglerna skulle förtydligas samt att det i reglementet skulle 
skrivas in att kommunförvaltningen har rätt att stickprovsvis begära in intyg från 
förtroendevald som begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.   
Under 2020 genomförde KPMG på uppdrag av revisionen en granskning av 
kommunens rutiner vid utbetalning av förtroendevaldas arvoden och förlorad 
arbetsförtjänst. KPMG:s bedömning var att det i Svedala kommun finns 
adekvata rutiner för utbetalning av arvode och ersättning för förlorad arbets-
förtjänst men att det finns ett behov av förtydligande vad avser ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst för timvikarier och egenföretagare. Vidare efterfrågade 
KPMG en dokumenterad rutin som beskriver processen för handläggning och 
kontroll av underlagen inför utbetalning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst.  
Förslag till reviderat reglemente för sammanträdesersättning med mera till 
förtroendevalda har tagits fram av stabschefen i samråd med lönecontroller och 
lönekonsult på HR-enheten. Förslaget utgår till stor del från KPMG:s 
rekommendationer och slutsatserna av genomförd intern kontroll 2019. Vidare 
har kommunledningskontoret tagit fram en processkartläggning av rapportering 
och utbetalning av ersättning till förtroendevalda, vilken bifogas ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Förslag till reviderat reglemente rörande sammanträdesersättning m.m. för 
kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun (Ffs 5:04) 
Processkartläggning av rapportering och utbetalning av ersättning till 
förtroendevalda     
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§ 140  

Revidering av regler för uppvaktning och hyllning 
av Svedala kommuns medarbetare (Ffs 1:22) 
Dnr 2021-000141  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till reviderade Regler för uppvaktning och hyllning av Svedala 
kommuns medarbetare, att gälla från och med 1 juli 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Reglerna för uppvaktning och hyllning av kommunens medarbetare är i behov 
av revidering dels utifrån organisationsförändringar, dels utifrån behov av 
förenkling. Förslaget har tagits fram av stabschefen och HR-chefen på uppdrag 
av kommunledningsgruppen.  
I förslaget har förtydligats att minnesgåva från arbetsgivaren ges när 
medarbetare fyller 50. Reglerna kring förmånsbeskattning har förts in i 
dokumentet och förtydligande skrivning har gjorts kring uppvaktning i samband 
med 50-årsdag. I syfte att ingen medarbetare som fyller 60 år kommande år ska 
stå utan uppvaktning har övergångsregler skrivits in. Vidare föreslås att 
kommunstyrelsen – som är ansvarig nämnd i övergripande personalfrågor – 
ska vara ansvarig för framtida revideringar av reglerna.  

Kommunstyrelsens personalutskott har 2021-05-17 berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående förslag till beslut. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-17 
Förslag till reviderade regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns 
medarbetare (Ffs 1:22) 
Nu gällande regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns 
medarbetare 
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§ 141  

Svar på medborgarförslag om att värna om natur 
och kultur, Linsbos trädgård 
Dnr 2017-000194  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att inte tillstyrka förslagsställarens medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige att besluta avslå 
förslagsställarens medborgarförslag om att informera om Linsbos trädgårds 
historia. Linsbo fastigheten är inte kommunal ägo.      
Medborgarförslaget handlar om att kommunen bör informera om de tankar som 
finns bakom trädgården som tillhör huset. Det finns dokumenterat om tankarna 
kring Linsbos planteringar. Idag finns ett antal träd kvar. 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att överlämna medborgarförslaget till 
teknisk nämnd för beredning. Teknisk nämnd beslutade i augusti 2017 att 
konstatera att fastigheten i fråga inte är kommunal egendom, men att skicka 
ärendet till kultur- och fritidsnämnden om de har någon synpunkt i frågan. 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet i februari 2018 och ställde sig 
då bakom kultur- och bibliotekschefens förslag till beslut att bygg och miljö samt 
gata och park använder sig av kulturmiljöprogrammet för tätorterna Bara, 
Klågerup och Svedala som stöd när en verksamhet i äldre miljö kräver 
förändring. Kultur och fritid kan bistå med rådgivning som gäller 
kulturminnesvård. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Teknisk nämnd 201-05-04 § 58 Svar på medborgarförslag 
Linsbo 2021 

Tjänsteskrivelse Teknisk nämnd Svar på medborgarförslag om att värna om 
natur och kultur Linsbos trädgård daterad 2021-04-26 
Protokollsutdrag Kultur- och fritid 2018-02-14 § Yttrande till teknisk nämnd 

Yttrande från Kultur- och fritidsnämnden om medborgarförslag Linsbos trädgård 

Protokollsutdrag Kf 2017-05-17 § 71 
Medborgarförslag, inkom maj 2017 
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§ 142  

Svar på motion om krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom vård 
och omsorg 
Dnr 2019-000489  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att bifalla motionen om krav på utdrag från belastningsregistret vid anställningar 
inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariation,  
 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 
bifall av motion 
att ge HR-enheten att i samråd med verksamhet Vård och omsorg utarbeta 
rutiner för belastningsregisterkontroll inför anställning inom Vård och omsorg. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tonny Rosefors (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om krav 
på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom äldreomsorgen och 
omsorgen för personer med funktionsvariationer.  
HR-enheten fick i uppdrag att utreda ärendet och har avvaktat dels utredning 
om lagförslag om förbud mot registerutdrag i arbetslivet dels lagförslag på 
undantag från förbudet för personer som utför vård- och omsorgsinsatser i 
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. 
Mot bakgrund av de utredningar som tillsatts inom området bedömer HR-
enheten att ett införande av utdrag ur belastningsregistret för vissa 
verksamheter inom Vård och omsorg är ett bra komplement till övriga 
urvalssteg i rekryteringsprocessen. Socialnämnden har getts möjlighet att yttra 
och delar HR-enhetens bedömning.  
Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt förslag. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Personalutskott 2021-05-24 § 20  

Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-04-22 § 29 Motion om krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom vård och omsorg 
Bilaga 1 Exempel på rutin för utdrag ur belastningsregister för verksamheter 
inom Vård och omsorg. 
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Tjänsteskrivelse om utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom vård 
och omsorg  
Protokollsutdrag Personalutskott 2021-02-19 § 8 Beredning av motion om krav 
på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom vård och omsorg. 
Motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariationer, inkommen 
2019-09-10 

Yrkande  
Tobias Ström (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det ligger ett förslag till beslut och det är bifall till 
liggande förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller.  
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§ 143  

Svar på motion om tillsättande av en 
haverikommission med anledning av 
näringslivsklimatet 
Dnr 2020-000300  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att avslå motionen med beaktande av dels att befintlig näringslivsstrategi tagits 
fram i brett samråd, dels av de positiva resultat som de mätningar och rankingar 
som publicerats hittills under 2021 visar. 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Bentmar och Peter Henriksson, Älska Svedala, har till kommunfullmäktige 
inkommit med en motion om tillsättande av en haverikommission. Motionärerna 
yrkar att det med anledning av resultatet i Svenskt Näringslivs senaste ranking 
av landets kommuner avseende näringslivsklimatet bör tillsättas en 
haverikommission som består av representanter för samtliga politiska partier, 
näringslivet och ideella föreningar. Kommissionens uppgift ska vara att före 
halvårsskiftet presentera en plan och ett åtgärdspaket vars mål är att placera 
Svedala kommun bland topp tio i Skåne senast 2022.  
Att förbättra företagsklimatet i en kommun kräver enligt Svenskt Näringsliv ett 
långsiktigt arbete. Kommunfullmäktige antog i november 2019 en 
näringslivsstrategi 2019–2022 för Svedala kommun. Kommunen har även 
genomfört ett flertal åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Sveriges 
Kommuner och Regioners senaste servicemätning (Insikt) och det 
sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs enkät samt kommunens 
klättring i årets SmåföretagarIndex visar på försiktigt positiva resultat av det 
arbete som görs. Även om resultaten varken är tillfredsställande eller i den nivå 
som kommunen strävar efter är det kommunledningskontorets bedömning att 
det i nuläget inte finns skäl att tillsätta en kommission av det slag som 
motionärerna föreslår. Kommunledningskontoret delar dock motionärernas 
bedömning att ytterligare åtgärder behöver vidtas för ett bättre företagsklimat i 
Svedala kommun. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-26 
Motion om tillsättande av en haverikommission, inkommen 2020-09-23 

Näringslivsstrategi 2019–2022 för Svedala kommun 

Yrkanden 
Mats Bentmar (ÄS) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut, liggande förslag om 
att motionen avslås och Mats Bentmars (ÄS) yrkande om att motionen ska 
bifallas. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag att motionen avslås.  

Votering begärs och genomförs.  

Voteringsproposition: 
Den som vill bifalla liggande förslag att motionen avslås röstar JA, den det ej vill 
röstar NEJ. Vinner NEJ bifalls motionen.  
Omröstningsresultat: 7 JA-röster / 4 NEJ-röster 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Ronny 
Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), Linda Allansson 
Wester (M)  

Nej-röster: Mats Bentmar (ÄS), Torbjörn Sköld (S), Valentin Jovanovic (S), 
Hellen Boij-Ljungdell (S). 
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§ 144  

Svar på motion om kommunikationsrobotar i 
skolan 
Dnr 2021-000115  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen ska anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har beslutat uppdrag åt Utbildning att utreda och pröva 
behovet av kommunikationsrobotar och möjligheter att ansöka om medel ur 
kommunens nya så kallade innovationsanslag. Förutsättning för genomförande 
är att nämnden kan få finansiering. 

Med hänvisning till utbildningsnämndens beslut föreslås kommunfullmäktige 
besluta att motionen ska anses besvarad.  
Motionen som är inlämnad av Ambjörn Hardenstedt (S), handlar om att Svedala 
kommun som ett projekt införskaffar kommunikationsrobotar för att göra en 
utvärdering av deras funktion och påverkan på undervisning för elever som av 
någon anledning under en längre tid inte deltar i undervisning i skolan, i 
klassrummet. Och att om projektet beviljas ska det regelbundet rapporteras till 
berörda nämnder och styrelser hur projektet framskrider. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Un 2021-05-24 § 62 

Motion om kommunikationsrobotar i skolan 
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§ 145  

Pensionsförvaltning april månad 2021 
Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger rapport för pensionsförvaltningen för april månad 
2021.  
Portföljrapport per siste april 2021. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning april månad 2021, Agenta 
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§ 146  

Anmälan om delegationsbeslut 
Dnr 2021-000171  

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 2020-05-25 
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§ 147  

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-
05-21, budgetutskott 2021-05-25 samt personalutskott 2021-05-25.  

 
Kommundirektör Johan Lundgren rapporterar om kommunförvaltningens arbete 
med anledning av Coronapandemin (Covid-19). Smittotalen för Covid-19 
sjunker i Svedala kommun i paritet med övriga kommuner. 
Kommunledningsgruppen arbetar med riktlinjer för hur vi kan arbeta framöver 
med tanke på hemarbete med mera efter pandemin. 
Utökad kommunledningsgrupp arbetar också med riktlinjer för kommunens 
utomhusbad och för äldreomsorgen som ska gälla i sommar under pandemin.  

 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist informerar om att förlikningssamtal pågår med 
Svevia om Bara backar för att nå ett förlikningsavtal och ett tilläggsavtal om 
fördelning. Teknisk nämnd är kommunens part i förlikningssamtalen och 
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott följer ärendet nogsamt. De 
kommande avtalen ska godkännas av kommunfullmäktige.  
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§ 148  

Meddelande och skrivelser 
Dnr 2021-000153  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Teknisk nämnd, protokollsutdrag 2021/§57 Ändrade arrendevillkor för 

kolonier 2021 
b) Pensionärsrådet, protokollsutdrag 2021-04-29 § 14 Lokalfrågor för 

pensionärsföreningarna 
c) Höje å vattenråd, inbjudan till jubileumsfirande 14 sep - 30 år av 

vattenvårdsåtgärder i Höje å avrinningsområde 

d) Sydvästskånes grundvattenkommitté, protokoll Styrelsemöte 1 2021 
e) Sydvästskånes grundvattenkommitté, protokoll med bilagor Styrelsemöte 2 

2021  

f) VoB Syd AB, årsredovisning 2020, Vård och behandling Syd 
g) SYSAV, protokoll årsstämma 2021-04-23 
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§ 149  

Utdelning av medel 2021 ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 
Dnr 2021-000158  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar i egenskap av förvaltare och styrelse för Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse  
att godkänna revisionsberättelsen för 2020 från auktoriserad revisor Peter 
Cederblad avseende Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, samt 
att dela ut 109 500 kronor 2021 enligt följande: 

91 500 kronor till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning och fysiska 
fostran med fördelningen 20 000 kronor till simundervisning och Sommarkul,  
20 000 kronor till Svedala ungdomsbrandkårs stödförening och 51 500 kronor 
till utdelningsändamålet ungdomens yrkesutbildning avseende stipendier, samt 
18 000 kronor till utdelningsändamålet samhällets förskönande för konstnärlig 
gestaltning av skylt vid nya biblioteket i Svedala. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt årsredovisning 2020 för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse kan 109 500 
kronor delas ut efter att 10 % av avkastningen lagts till kapitalet i enlighet med 
stiftelsens stadgar. Enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för utdelning 
av medel ur stiftelsen ska utdelningen under en femårsperiod ske med 75–80 % 
av avkastningen till ungdomens yrkesutbildning och fysiska fostran och 5-10 % 
av avkastningen till ungdomens goda förströelse och samhällets förskönande. 
Vad avser utdelningsändamålet ”ungdomens yrkesutbildning och fysiska 
fostran” ska utdelningen i princip fördelas lika mellan de båda ändamålen under 
femårsperioden. 

Stabschefen har tagit fram förslag på utdelning för 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-05-26 
Undertecknad årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 

Ansökan från Utbildning om medel ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, 
daterad 2021-05-28 
Ansökan från Svedala ungdomsbrandkårs stödförening om medel ur Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse, inkom 2020-05-23        
Skrivelse till Utbildning angående utdelning ur Nils och Maja Fredrikssons 
stiftelse 2021, daterad 2021-05-19 



 

 

39(39) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-07  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Beslut skickas till 
Swedbank stiftelseservice 
auktoriserad revisor Peter Cederblad 

Ekonomi- och utvecklingschef  
Räddningstjänsten  

Utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 



Bilaga 1 

ETT SVEDALA FÖR ALLA 
 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiets budget 2022 med 
flerårsplan för 2023 och 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



Inledning 
Svedala är den gröna lungan med vidsträckta skogar, böljande backar och vajande 

fält. En vacker kommun som har goda förutsättningar för att vara välkomnande utan 

att för den delen tappa närheten till ett rikt naturliv. 

Svedala är också en förort till Sveriges tredje största stad. En förort med en egen 

identitet men ändå tätt kopplat till Malmö, Ystad, Trelleborg och Lund. Ett perfekt 

läge med välutbyggda kommunikationer. Tåg, bussar, riksvägar och en flygplats 

transportera oss snabbt och enkelt både lokalt, regionalt men även nationellt och 

internationellt.  

Svedala kommun är en välskött kommun med stora hänsynstagande för alla boende 

och åldersgrupper. Vårt kultur- och fritidsliv är brett och rikligt, våra skolor levererar 

bra resultat och duktiga elever, barnomsorgen är välutbyggd och expanderar och 

kompletteras efterhand med nya eller renoverade lokaler för bästa miljö för våra 

barn. Vår äldreomsorg som än så länge drivs i offentlig regi prisas år efter år som en 

av rikets bästa äldreomsorgskommuner. 

 

Svedala kommun är en eftertraktad kommun att flytta till vilket ställer stora krav på 

expansion och exploatering. Översiktsplanen är en god vägledning till hur kommunen 

kan komma att se ut i framtiden. Men delar av framtiden är redan här. Har man flyttat 

till Svedala kommun för en fyra fem år sedan så är det för dem redan nu en ny 

förändrad kommun. Exploateringstrycket har gjort Svedala kommun till en av Skånes 

och Sveriges snabbast växande kommuner vilket också sätter press på att hänga 

med i utbyggnaden av kommunala verksamheter som skolor, förskolor, äldreomsorg 

men även resurser till kultur- och fritidsaktiviteter, infrastruktur för transporter av 

medborgare, varor och tjänster. Med växande befolkning ökar också behovet av 

individ och familjeomsorg och en räddningstjänst som klarar av ökat antal 

utryckningar.  

Tillväxttakten borde kanske dras ner för att komma i balans med kommunens 

verksamheter och i takt med översiktsplanen och medborgarnas känsla för Svedala 

kommun. Vi Svedalabor vill känna att vi fortfarande är Svedalabor.  

 

Svedala kommuns politik har ett målmedvetet arbete med att leverera till 

medborgarna. Mycket görs men mycket mer kan göras och mycket kan göras 

annorlunda. Många utvecklingsmöjligheter finns för Svedala kommun. Vår strävan 

efter att få till stånd ett inomhusbad är en sådan satsning. S, Mp och V har under 

många, många år försökt få en majoritet till stånd för en sådan satsning men har 

alltid avfärdats av M och deras femklöver och Sverigedemokraterna som orealistisk 



och helt ogenomförbar. Vill man bada inomhus får man åka till en annan kommun 

eller bosätta sig i en kommun med inomhusbad som vissa har uttryckt det. Vi märker 

dock ett ökat tryck och förväntningar från medborgare i kommunen på att det ska 

komma ett inomhusbad till Svedala kommun också. De förslag som man hoppats på 

från privata utförare är nedlagda och nu återstår bara egna politiska initiativ för att få 

genomfört en etablering av en anläggning för inomhusbad. En anläggning som 

medborgarna förväntar sig och som våra verksamheter påtalar behovet av. Vi får se 

vem som tar upp det i sin valrörelse 2022. 

 

Moderaterna med Femklövern och Sverigedemokraternas strävan efter att privatisera 

kommunens äldreomsorg är satsningar som hotar att bryta upp fungerande och 

prisade verksamheter. Man är beredd att släppa kontrollen om både kvalitet och 

handlingskraft för att gynna marknadskrafternas vinstjakter.  

Räddningstjänsten är hotad och ligger alltid under utredning för att läggas ut i olika 

räddningsförbund, allt för att jaga kronor, ingen tanke på den lokala förankringen och 

de positiva effekterna man får med en egen räddningstjänst 

 

Generella budgetmarginaler 
 
I vår budget sänker vi 2%-målet som är ett överskottsmål till strax under 2% vilket ger 

ett utökat budgetutrymme för vissa specifika satsningar förutom de generella 

ökningarna av verksamheternas budgetramar via volymuppräkningar på grund av 

kostnadsökningar och befolkningsökningar. S och Mp regeringen har under 2020 och 

rådande Corona pandemi via olika generösa statsbidrag möjliggjort för Svedala 

kommun att ”städa” bort framtida kostnader genom inlösen av pensionskostnader 

och avskrivningar av lokaler som annars belastar kommunens resultat negativt och i 

regeringens budgetproposition finns även rejäla välfärdssatsningar vad det gäller 

skola och äldreomsorg, som kommer kommunen till del i form av generella- och 

riktade statsbidrag.   

Vårt sänkta resultatmål används till att lägga en budget som satsar på människorna i 

Svedala kommun – unga som gamla!   

Vi har även en ökad inflyttning att vänta – vilket i sin tur ger mer pengar till 

kommunen i form av skatteintäkter. Men ett orosmoln som finns även i Svedala är 

givetvis konsekvenserna av Corona. 

Vi lägger här en budget i balans där vi ämnar använda oss av Svedala kommuns 

starka ekonomi för att stärka välfärden framförallt kring unga och äldre.  

 



Resultaträkning  

 
 

Resultaträkning och prognos 2020
Bokslut 

2020

Budget 

2021
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Nettokostnader -1 224,6 -1 252,7 -1 327,6 -1 369,7 -1 431,2 -1 324,0 -1 369,1 -1 430,1 3,6 0,6 1,1

Avskrivningar -59,2 -57,1 -60,7 -65,3 -68,1 -60,0 -64,1 -67,0 0,7 1,2 1,1

Verksamhetens nettokostnad -1 283,8 -1 309,8 -1 388,3 -1 435,0 -1 499,3 -1 384,0 -1 433,2 -1 497,1 4,3 1,8 2,2

Skatteintäkter, statsbidrag 1 290,8 1 316,1 1 390,6 1 434,6 1 488,6 1 390,6 1 434,6 1 488,6 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -2,8 -3,0 -2,9 -2,7 -2,6 -2,9 -2,7 -2,6 0,0 0,0 0,0

Finansiella intäkter 10,7 14,9 13,2 13,8 14,0 13,2 13,8 14,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat exkl jämförestörande poster 14,9 18,2 12,6 10,7 0,8 17,0 12,5 3,0 4,3 1,8 2,2

Kommunens driftsresultat enl gällande målsättning, res exkl orealiserade 20 20 20 17 17 17

Avvikelse mot finansiellt mål -7,4 -9,3 -19,2 0,0 -4,5 -14,0

Förändring mot framställanBudget . Nämndenas förslag Budget S,Mp och V



Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
 
Rätt till heltid och ett fast jobb är viktigt för individen men även för samhället – det 

såg vi inte minst i och med Corona, där en starkt bidragande faktor till att smittan 

kom in på våra äldreboenden var just på grund av de osäkra anställningsförhållanden 

som råder inom äldreomsorgen.  

Vår vision är därför att alla som vill ha en heltidsanställning ska kunna få det och att 

vi som samhällsbärare tar ansvar och ser till att kommunen som största arbetsgivare 

går i täten för detta och inför rätten till heltid.  

 

Satsningar 
 

 
 
Gulmarkerat är avvikande satsningar mot verksamheternas/nämndernas önskemål och förslag 

 
Hälsa genom livet:  
 
+250.000kr 
 
Då effekterna av Corona pandemin ur en arbetsmiljö och hälsoperspektiv är svår att förutsäga 
men med en hög sannolikhet kommer att ge en del negativa konsekvenser vill vi ge en utökad 
satsning på hälsa genom livet 
 
Innovationsbudget: 
 
0kr 
 
Innovationsbudgeten sätts till noll i ordinarie ramar men tilldelas medel i novemberventilen. Dels 
ser vi det som fel att låsa det redan nu vid en fast summa då vi under detta år förhoppningsvis 
kommer att se vilket intresse det finns att söka medel ur innovationsbudgeten. Det ska kanske 
vara ett lägre eller förhoppningsvis högre belopp och det vet vi bättre senare under hösten. Med 
tanke på det förväntade "rekordresultatet" 2021 så föreslår vi att medel tas från finansreserven 
som kommer att förstärkas med delar av resultatet. 
 

Kommunstyelsen & Kommunfullmäktige

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Budget 2021 -100 388 -100 388 -100 388 -100 388 -100 388 -100 388 0 0 0

Förändringar mot 2021: -2 230 -980 -980 620 -1 380 -1 380 2 850 -400 -400

Prisuppräkning 1,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innovationsbudget 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0

Återbetalning Kommunstrateg 200 300 300 200 300 300 0 0 0

Återbetalning Digitaliseringsadministratör 200 400 400 200 400 400 0 0 0

Digitalisering Försörjningsstöd (IFO ombudgetering) -480 -480 -480 -480 -480 -480 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Val 2022 (Riksdag, Region och Kommun) -700 -700 0 0 0

Hälsa genom livet -250 -500 -500 -500 -250 -500 -500

Innovationsbudget -3000 -3000 -3000 0 -3000 -3000 3 000 0 0

0 0 0

Permanenta utökningar: 0 0 0

Civilt försvar/Krisberedskap/Strategisk säkerhetsarbete -700 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0

Övergripande personalförmåner -500 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0

Förändring avskrivningar pga ändrade investeringsanslag 100 100 100 100 100 100

Nämndernas förslag Budget S, Mp och V Förändring mot nämnds framställan



Utbildningsnämnden  
När det gäller barn och unga så är det extra viktigt att vi satsar på ungas uppväxt 

för att säkerställa att de får en bra start i livet och goda förutsättningar för deras 

framtid. Skolor och förskolor med engagerad och duktig personal och bra arbetsmiljö 

är en viktig grund för att nå målen men även att det finns resurser för stöd och hjälp 

till elever som har svårigheter i sin miljö som försvårar och kanske hindrar 

barnet/eleven att få en god uppväxt och nå målen med utbildning. 

Vår motion, som ser ut att bifallas, om kommunikationsrobotar är ett hjälpmedel som 

kan vara ett steg på vägen mot att hjälpa elever som riskerar att ej fullgöra sina 

grundläggande studier 

Vi tycker att det är viktigt att unga själva får förmåga att styra och på så sätt 

engageras i sin egen utbildning och vart de ska i livet, att unga lär sig att ta hand om 

sitt mående och sin psykiska hälsa samt att våra barn får växa och utvecklas i 

trivsamma och ändamålsenliga lokaler och där är FN:s barnkonvention ytterst viktig 

ur barnens perspektiv när det gäller beslut och hur barnens bästa tas tillvara. 

 

Satsningar 

  
Gulmarkerat är avvikande satsningar mot verksamheternas/nämndernas önskemål och förslag 

 

Särskilt stöd till elever som riskerar att ej nå godk resultat 

+750.000kr 

Pandemins konsekvenser för de mest utsatta barnen Det finns idag stora skillnader i barns tillgång till 
utbildning, god hälsa, bra levnadsstandard och känsla av välbefinnande. Det saknas i nuläget mer 
djupgående kunskap om hur pandemin påverkat barns situation, både på lokal och nationell nivå. 
Olika rapporter (Folkhälsomyndigheten 2020, Unicef 2020) visar dock att barn som i vanliga fall lever 

Utbildningsnämnden

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Budget 2021 -651 722 -651 722 -651 722 -651 722 -651 722 -651 722 0 0 0

Förändringar mot 2021: -23 636 -43 444 -61 789 -24 241 -43 286 -61 631 -605 158 158

Prisuppräkning 1,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volymökning -14 839 -26 039 -40 215 -14 839 -26 039 -40 215 0 0 0

Tillfälliga lokaler, Bara Backar, Lindsbo & Värby 478 872 872 478 872 872 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Värby fsk paviljonger -3 450 -2 013 -3 450 -2 013 0 0 0

Linsbo -750 -750 -750 -750 0 0 0

Tillfällig fsk-platser Klågerup -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 0 0 0

Särskilt stöd till elever som riskerar att ej nå godk resultat -750 -750 0 0

Permanenta utökningar 

Hyra om- och nybyggnation NFU -562 -3 370 -4 520 -562 -3 370 -4 520 0 0 0

Hyra Fröhuset eller ersättning 0 0 0 0 0 0 0

Hyra Klågerupskolan tillbyggnad 0 0 0 0 0

Hyra ny fsk Hattstugan -2 800 -6 700 -2 800 -6 700 0 0 0

Avgår hyra för gamla Hattstugan fsk 700 700 700 700 700 700 0 0 0

Hyra tillbyggnad Spångholmsskolan -2 600 -4 600 -4 600 -2 600 -4 600 -4 600 0 0 0

Hyra spången specialsalar (slöjdsalar och ny vent) 0 -750 -1 500 0 -750 -1 500 0 0 0

Hyreskompensation för nya lokaler, bidrag på lika vilkor -540 -1 850 -2 650 -540 -1 850 -2 650 0 0 0

Nya avskr och kapitalkostnader pga tillkommande inv -573 -1 344 -1 676 -428 -1 186 -1 518 145 158 158

Summa ny Budgetram 2022-2024 -675 358 -695 166 -713 511 -675 963 -695 008 -713 353 -605 158 158

Nämndernas förslag Budget S, Mp och V Förändring mot nämnds framställan



i ekonomisk utsatthet, i kombination med sociala problem och svårigheter i skolan påverkats mer 
negativt av pandemin jämfört med barn med bättre ställda villkor.   

Tilläggsanslag: Socialdemokraterna yrkar därför att man särskilt stödjer de ungdomar som av olika 
skäl riskerar att inte få godkänt i samtliga ämnen i årskurs 9 och därmed inte får behörighet till 
gymnasiet 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden  

Svedala kommun har ett bred och rikt kultur- och fritidsliv. Corona pandemins restriktioner har 

satts sina spår hos föreningarna både som minskade intäkter men också ett stort tapp av 

medlemmar och risken är också att många som normalt skulle engagera sig i föreningslivet nu 

inte kommer att göra det på grund av pandemins begränsningar och därför vill vi se specifika 

satsningar för att få upp intresset bland barn och ungdomar för föreningslivet och deras 

aktiviteter. 

Vi vill också att Svedala kommun ska ha fortsatt 100% subventionerade plan och 

anläggningshyror för barn och ungdomsaktiviteter 

Framtiden, inom en kort tid, innehåller också ett inomhusbad i Svedala kommun. 

Satsningar 

 

 
Gulmarkerat är avvikande satsningar mot verksamheternas/nämndernas önskemål och förslag 

 

Satsning på idrott och kulturverksamheter genom utökade och förstärkta lovaktiviteter 

+250.000kr  

Pandemin har påverkat barn och ungdomars deltagande i kultur och idrottsaktivitet. Många har 

slutat delta och många har inte kommet igång med att delta i kultur och idrottsaktiviteter. För ett få 

Kultur- och fritidsnämnden

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Budget 2021 -60 877 -60 877 -60 877 -60 877 -60 877 -60 877 0 0 0

Förändringar mot 2021: -655 -1 524 -1 523 -975 -1 844 -1 523 -320 -320 0

Prisuppräkning 1,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tennishall, minskad räntekost och amortering 50 100 150 50 100 150 0 0 0

Tillfälligt anslag för Corona kompensation 250 250 250 250 250 250 0 0 0

Just. Aggarpshallen (yttre underhåll 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avveckling av Folketshus 1 027 1 027 1 027 1 027 1 027 1 027 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Satsning på idrott och kulturverksamheter genom 

utökade och förstärkta lovaktiviteter -250 -250 -250 -250 0

Extra coronastöd till föreningslivet. -250 -250 -250 -250 0

Permanenta utökningar:

Hyra nytt bibliotek i Svedala -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0

Drift nytt samlat idrottskomplex i Klågerup -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0

Nya avskr och kapitalkostnader pga tillkommande inv -1 482 -2 401 -2 450 -1 302 -2 221 -2 450 180 180 0

Summa ny Budgetram 2022-2024 -61 532 -62 401 -62 400 -61 852 -62 721 -62 400 -320 -320 0

Nämndernas förslag Budget S, Mp och V Förändring mot nämnds framställan



igång intresset och stärka föreningslivets rekrytering av medlemmar och deltagare vill vi införa en 

extra satsning på lovaktiviteter. 

Extra Coronastöd till föreningslivet. 

+250.000kr 

Omställningsbidrag för föreningar som på ett kreativt och innovativt sätt försöker utveckla och stärka 

sin verksamhet som drabbats av Corona och pandemirestriktioner. 

 

Socialnämnden 

Svedala kommuns demografiska utveckling är som hos de flesta andra kommuner på väg åt samma 

håll med en tydlig förskjutning åt en åldrande befolkning vilket kommer att ställa extra krav på våra 

verksamheter då behovet av stöd och vård kommer att öka för varje år. Att behålla vår äldreomsorg 

som hemtjänst och särskilda boenden men även stödverksamheter som kost i egen regi ser vi som en 

fundamental satsning då det ger oss handlingskraft och kontroll över insatser och dess kvalitet. 

Pensionärsorganisationer och liknande ska ges det stöd som är relevant för att ge dem möjligheter 

till aktiv och betydelsefull verksamhet. Äldre får också svårare att orientera sig den allt mer snåriga 

djungel av digitaliserade tjänster och kontakter med myndigheter och sjukvård. En 

äldreombudsman/seniorrådgivare ser vi som en viktig satsning för att hjälpa till med kontakter på 

olika plan.  

Den planerade renoveringen av Holmagården vill vi se en annan lösning på både när et gäller själva 

tillvägagångssättet men också hur man ska utföra själva ombyggnationen då vi ser en nybyggnation 

av särskilda boende och en ombyggnad av bef boende till t.ex. trygghetslägenheter med tillhörande 

seniorcenter  

Satsningar 

 

 
Gulmarkerat är avvikande satsningar mot verksamheternas/nämndernas önskemål och förslag 

Socialnämnden

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Budget 2021 -301 034 -301 034 -301 034 -301 034 -301 034 -301 034 0 0 0

Förändringar mot 2021: -16 294 -18 610 -24 659 -16 994 -19 310 -25 259 -700 -700 -600

Prisuppräkning 1,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volymökning -6 894 -14 210 -21 859 -6 894 -14 210 -21 859 0 0 0

Avslut, projekt öppenvård inom IFO 0 0 1 600 0 0 1 600 0 0 0

Arbete och integration, försörjningsstöd 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0

Digitalisering försörjningstöd (KS ombudgetering) 480 480 480 480 480 480 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Erättningslokaler Holma -4 900 -6 400 -1 500 0 0

Kostnader utöver ersättningslokaler Holma -1 500 0 1 500 0 0

Föreningslokalbidrag för pensionärsföreningar -100 -100 -100 -100 0

Permanenta utökningar:

Hyra Holmagården, tilläggshyra pga ombyggnation -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 0 0 0

Missbruksvård -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 0 0 0

Ekonomiskt bistånd -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 0 0 0

Digitalisering, ek.bistånd (Ks ombudget) -480 -480 -480 -480 -480 -480 0 0 0

Äldreombudsman/seniorrådgivare -600 -600 -600 -600 -600 -600

Summa ny Budgetram 2022-2024 -317 328 -319 644 -325 693 -318 028 -320 344 -326 293 -700 -700 -600

Nämndernas förslag Budget S, Mp och V Förändring mot nämnds framställan



Ersättningslokaler Holma 

+6.400.000kr 

S, Mp och V vill se andra lösningar än att flytta boende på Holmagården till boende i andra 

kommuner för att värna de boendes välbefinnande och undvika stora förändringar av personalens 

arbetsmiljö oc förutsättningar för transport till och från aretsplats. En flytt kommer att innebära stora 

förändring med tillkommande problem för anhöriga att besöka boende. 

 

Föreningslokalbidrag för pensionärsföreningar 

+100.000kr 

Lokalbidrag att söka för pensionärsorganisationerna med anledning av försämringen av möjligheterna till bokning 

av aktivitetslokaler 

 

Äldreombudsman/seniorrådgivare 

+600.000kr 

Äldreombudsmannens uppdrag 

Att finnas tillgänglig och möta äldre och anhöriga, att lyssna in äldres och anhörigas behov och erfarenheter. 

Att samverka med andra funktioner för att lyfta frågor som kan vara viktiga för äldre. 

Att föra vidare äldres och anhörigas behov och erfarenheter till ledning och nämnd, 

att stötta, vägleda och ge råd i frågor som rör äldres eller anhörigas livssituation. 

Att inhämta och förmedla information om den service som kommunen ansvarar för gentemot äldre och deras 

anhöriga. 

 

 

Teknisk nämnd 

Svedala kommun har stora och mycket uppskattade grönytor och mycket allmän platsmark som ger 

behagliga och inbjudande miljöer att vistas i. Dock så har resurserna för att klara av skötsel och 

underhåll av dessa ytor inte räknats upp med det behov som finns för att klara av att bibehålla 

ambitionsnivåer om välskötta grönytor och allmän platsmark.  

Svedala kommun har äntligen börjat klättra på miljörankingen och ett ambitiöst miljömålsarbete har 

påbörjats med målsättning att vara klart under 2022 som ska leda till en fortsatt positiv utveckling 

som miljökommun men för att inte hamna i ett vacuum så ser vi att det kommer att behövas vissa 

startmedel för att komma i gång med åtgärder utifrån miljömålsplanen.  

 

 

 

 



Satsningar  

 

 

Gulmarkerat är avvikande satsningar mot verksamheternas/nämndernas önskemål och förslag 

 

Miljöstrateg  

+317.000kr 

För att komma i gång med miljömålsarbetet behöver det tillsättas tjänstemannaresurser som jobbar 

strategiskt med detta arbete. En halv tjänst de kommande två åren som sen utvecklas till en hel tjänst 

Grönyteskötsel  

+200.000kr 

Höjning av ambitionsnivån på grönyteskötsel. Kompensation för eftersatt uppräkning av ramen för 

grönyteskötsel 

Grön infrastruktur för klimatanpassning av tätorter 

+400.000kr 

Stöd för incitament att sats på grön infrastruktur i våra tätorter för anpassning till förändrat klimat 

vilket kan ge en rad fördelar som gröna svala lungor för medborgarna att vistas i  

• översvämningsförebyggande åtgärder och vattenförvaltning 

• ökad hälsa och välmående 

• ökade mark- och fastighetsvärden 

• minskade kostnader i offentlig och privat sektor 

 

Tekniska nämnden 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Budget 2021 -141 638 -141 638 -141 638 -141 638 -141 638 -141 638 0 0 0

Förändringar mot 2021: -6 736 -10 552 -16 404 -7 822 -11 736 -17 555 -1 086 -1 184 -1 151

Prisuppräkning 1,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volymökning, måltidsservice -1 049 -2 080 -3 146 -1 049 -2 080 -3 146 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Utökad måltidsservie Linsbo -300 -300 -300 -300 0 0 0

Skötsel FSI etapp 2 -120 -120 -120 -120 -120 -120 0 0 0

0 0 0

Permanenta utökningar: 0 0 0

Skötsel av fotbollsplaner -630 -630 -630 -630 -630 -630 0 0 0

Utökade lokalytor, fsk (städ) -630 -630 -630 -630 0 0 0

Gemensam verksamhet Service -210 -210 -712 -210 -210 -712 0 0 0

Parkverksamhet -255 -385 -435 -255 -385 -435 0 0 0

Fysisk och teknisk planering -1 400 -1 400 -3 326 -1 400 -1 400 -3 326 0 0 0

Gator och vägar samt parkering -340 -340 0 0 0

Miljöstrateg -317 -317 -317 -634 -317 -317 -317

Grönyteskötsel -200 -200 -200 -200 -200 -200

Grön infrastruktur för klimatanpassning av tätorter -400 -400 -400 -400 -400 -400

Resurser för miljömålsprogrammet -250 -500 -500 -250 -500 -500

Nya avskr och kapitalkostnader pga tillkommande inv -2 772 -4 797 -6 748 -2 691 -4 564 -6 482 81 233 266

Summa ny Budgetram 2022-2024 -148 374 -152 190 -158 042 -149 460 -153 374 -159 193 -1 086 -1 184 -1 151

Nämndernas förslag Budget S, Mp och V Förändring mot nämnds framställan



Resurser för miljömålsprogrammet  

+250.000kr 

Syftet med resurssatsningen är att det ska finnas en bas för att komma igång med konkreta åtgärder 

för arbetet med miljömålsprogrammet t.ex.  

• i verksamhetsplanering, vägledning och stöd 

• för prioriteringar av åtgärder och utvecklingsinsatser 

• för undersökningar 

• för att stimulera ökad samverkan i det lokala miljömålsarbetet 

• lyfta fram det ordinarie arbetet och synliggöra åtgärder m.m. 

 

Bygg och miljönämnden  

Vi vill att Svedala ska stå förberedda och rustade för att möta framtiden och vi vet att vi kan förvänta 

oss ett fortsatt högt tryck på framtagande av detaljplaner, bygglov, myndighetstillsyn inom olika 

områden i takt med att kommunen växer och resurser måste tillsättas för att klara av de olika 

uppdragen har att utföra och då inte minst när det gäller kontakter med näringslivet. 

De föreslagna satsningarna som verksamheten/nämnden själva har presenterat stödjer vi och vill ge 

full kompensation för dem.  

Satsningar  

 
Gulmarkerat är avvikande satsningar mot verksamheternas/nämndernas önskemål och förslag 

 

 

 

Bygg- och miljönämnd

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Budget 2021 -7 295 -7 295 -7 295 -7 295 -7 295 -7 295 0 0 0

Förändringar mot 2021: -1 020 -1 020 -1 020 -1 020 -1 020 -1 020 0 0 0

Prisuppräkning 1,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxeökning 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillfälliga anslag:

Permanenta utökningar:

Miljöinspektör -370 -370 -370 -370 -370 -370 0 0 0

Bygglovshandläggare -450 -450 -450 -450 -450 -450 0 0 0

Bostadsanpassningsbidrag -200 -200 -200 -200 -200 -200 0 0 0

0 0 0

Summa ny Budgetram 2022-2024 -8 315 -8 315 -8 315 -8 315 -8 315 -8 315 0 0 0

Nämndernas förslag Budget S, Mp och V Förändring mot nämnds framställan



Investeringar  

Alla nämnder utom socialnämnden och bygg och miljönämnden har på sina investeringsbudgetar fått 

neddragningar eller fått investeringar flyttade till andra budgetår. Förändringarna för nämnderna 

motsvarar ungefär 5 % för resp. nämn förutom nämnda nämnder som undantagets. Dessa 

förändringar motsvarar sänkta kapitalkostnader och avskrivningar som sänker driften med ungefär 

en halv miljon kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 


	Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07a.pdf
	Förändring av dagordning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Uppföljningsrapport 2 (UR2) - ekonomisk uppföljning med prognos för nämnder och styrelser
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Tilläggsbudget 2021 med anledning av löneöversyn 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Tilläggsanslag 2021 för avveckling av paviljongenhet (Snusmumriken)
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Budget 2022 med ram 2023-2024
	Beslut
	Reservationer
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Protokollsanteckning

	SYSAVs 2021 ägarsamråd 26 maj 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Politisk satsning för Unga. Fördjupat samarbete kring grupp och individ, Utbildning och Individ- och familjeomsorgen i Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Sommargåva till kommunens medarbetare
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad)
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Beslut skickas till

	Försälja fastighet Tejarp 9:10 (del av gamla Brandstationen i Klågerup)
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Tillköp av trafik för trafikåret 2022  (2021-12-12 och ett år framåt)
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till

	Valdistriktsindelning i Svedala kommun 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Deltagande på distans i kommunfullmäktige-, kommunstyrelse-, nämnd- och utskottssammanträden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Riktlinjer vid skadegörelse på kommunala byggnader och platser
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Revidering av reglemente rörande sammanträdesersättning m.m. till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Revidering av regler för uppvaktning och hyllning av Svedala kommuns medarbetare (Ffs 1:22)
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Svar på medborgarförslag om att värna om natur och kultur, Linsbos trädgård
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställningar inom vård och omsorg
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkande
	Beslutsgång

	Svar på motion om tillsättande av en haverikommission med anledning av näringslivsklimatet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Yrkanden
	Beslutsgång

	Svar på motion om kommunikationsrobotar i skolan
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Pensionsförvaltning april månad 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Anmälan om delegationsbeslut
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Rapporter och anmälningar
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet

	Meddelande och skrivelser
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet

	Utdelning av medel 2021 ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Handlingar i ärendet
	Beslut skickas till


	Protokollsanteckning ETT SVEDALA FOR ALLA BUDGET 2022 bilaga 1

