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KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28  

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och datum 

Underskrifter 

Sekreterare 

Svedala kommunhus, Naverlönnsalen och med deltagande på distans,  
måndag 28 juni 2021 kl 13:30-17:40, ajourneras 14:35-14:45, 15:30-15:55 samt 
16:20-16:30 

Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Se närvarolista på sida 2 

Ronny Johnsson 

Justering av protokollet sker med digital signering, 2021-07-01 

Digital signering, se sista sidan i protokollet  

Paragrafer §§ 150-172
Kristina Larsen 

Ordförande 

Digital signering, se sista sidan i protokollet 

Linda Allansson Wester 

Justerare 

Digital signering, se sista sidan i protokollet 

Ronny Johnsson 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-28 

Anslaget sätts upp 2021-07-02 Anslaget till och med 2021-07-24 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 

Underskrift 

Digital signering, se sista sidan i protokollet 

Kristina Larsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

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 
Peter Henriksson (ÄS)                            deltar på distans 
Ambjörn Hardenstedt (S)                        deltar på distans 
Valentin Jovanovic (S)                            deltar på distans 
Hellen Boij-Ljungdell (S)                         deltar på distans §§ 150-171  

Tjänstgörande ersättare 

Torbjörn Sköld (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S) § 172 

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 
Caroline Gullstrand (SD)                         deltar på distans 
Magnus Lilja (SD)                                   deltar på distans 
Mats Bentmar (ÄS)                                 deltar på distans §§ 153-164 
Torbjörn Sköld (S)                                   deltar på distans  §§ 150-171 
Therese Wallin (MP)                               deltar på distans §§ 153-168 
Stefan Sarmes (KD), Insynsplats            deltar på distans 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Kommundirektör Johan Lundgren 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Informationssamordnare Anton Almér  
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld       deltar på distans  
Socialchef Leena Berlin Hallrup             deltar på distans §§ 150-151 
Lokalstrateg Micael Holm                       deltar på distans §§ 150-151 
Utbildningschef Fredrik Aksell                deltar på distans §§ 152-154 
Strategisk planeringschef Fredric Palm        deltar på distans §§ 155-167 
Miljöstrateg Linda Wolski                        deltar på distans § 155 
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M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 150 
Avtal om samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs 
kommun och socialnämnden i Svedala kommun ................................................. 6 

§ 151 
Utredning och ombyggnad av Holmagården (hyra) ............................................. 8 

§ 152 
Redogörelse om arbetsmiljösituationen på Spångholmsskolan 
(initiativärende) ................................................................................................... 9 

§ 153 
Behov av om- och utbyggnad av Klågerupskolan .............................................. 10 

§ 154 
Avsiktsförklaring - ny förskola i Klågerup ........................................................... 12 

§ 155 
Information om Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet ........................... 13 

§ 156 
Detaljplan för Svedala 122:85 - avskrivning av planärende ............................... 15 

§ 157 
Detaljplan för Svedala 22:8 m.fl., kvarteret Uven "Folkets hus", 
Svedala - beslut om planuppdrag ...................................................................... 16 

§ 158 
Detaljplan för del av fastigheten Vinninge 2:18 - Norr om Solgården, 
Klågerup - ansökan om planbesked .................................................................. 18 

§ 159 
Samarbetsavtal 2022-2027 mellan Höje å vattenråd och Svedala 
kommun ............................................................................................................ 21 

§ 160 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Nils ............................................................................... 23 

§ 161 
Tilldelning av medel för engångskostnader ....................................................... 24 

§ 162 
Utseende av ägarrepresentant i Framtidsrådet för SYSAV ............................... 26 

§ 163 
Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad) ...................................................... 27 

§ 164 
Remissyttrande över Näringslivsprogram för Lunds kommun ............................ 29 

§ 165 
Remissyttrande över förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, 
Skåne län .......................................................................................................... 30 

§ 166 
Förslag till ny måltidspolicy 2021 för Svedala kommun ..................................... 32 
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§ 167 
Svar på motion om parkeringsnorm .................................................................. 34 

§ 168 
Pensionsförvaltning rapport för maj månad 2021 .............................................. 36 

§ 169 
Anmälan om delegationsbeslut ......................................................................... 37 

§ 170 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 38 

§ 171 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 39 

§ 172 
Utdelning av stipendier 2021 ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse ................ 40 
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§ 150  

Avtal om samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs 
kommun och socialnämnden i Svedala kommun  

Dnr 2020-000350  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna föreliggande samverkansavtal Svedala Trelleborg angående 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser med bilagor mellan Svedala 
kommun och Trelleborgs kommun avseende samverkan kring ekonomiskt 
bistånd samt arbetsmarknadsinsatser, samt 

att delegera till socialnämnden att göra eventuella justeringar i avtalet över tid. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunstyrelsen att godkänna 
samverkansavtal med bilagor mellan Svedala kommun och Trelleborgs 
kommun avseende samverkan kring ekonomiskt bistånd samt 
arbetsmarknadsinsatser, samt att socialnämnden får delegation att göra 
eventuella justeringar i avtalet över tid, som till exempel ändring av detalj i 
bilaga. 

2020-12-09 beslutade Svedala kommunfullmäktige att i princip låta 
arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utföra arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun. Socialnämnden gavs i uppdrag att 
tillsammans med arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun ta fram ett 
förslag på avtal för att reglera uppdraget samt att kommunstyrelsen ska 
godkänna avtalet. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Sn 2021-06-17 § 47 

Beslut Trbg Samverkan mellan Trelleborgs- och Svedala kommun 

Samverkansavtal Svedala Trelleborg angående ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsater_210607 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-09 Förslag till beslut i Socialnämnden 2021-
06-17 

Yttrande från Akademikerförbundet SSR angående algoritmen 

Bilaga 1 Uppdragets uppgifter och utförande-210607 

Bilaga 2 Samordning av kundtjänst_210607 

Bilaga 3 Ersättningsmodell_210607 
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Bilaga 4 Hantering av handlingar dokumentation och arkiv_210607 

Bilaga 5 Personuppgiftsbiträdesavtal_210607 

Bilaga 6 Verksamhetssystem och IT_210607 

Protokollsutdrag Kf 2020-12-09 § 108  samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun och socialnämnden i 
Svedala kommun 

Beslut skickas till 
Trelleborgs kommun Arbetsmarknadsnämnden 

Socialnämnden  
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§ 151  

Utredning och ombyggnad av Holmagården (hyra) 

Dnr 2020-000380  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna preliminär hyra om 6 400 000 kr av Holmagården samt att detta 
ska kompenseras i ramen från 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag att kommunstyrelsen godkänner preliminär 
hyra om 6 400 000 kr av Holmagården samt att detta ska kompenseras i ramen 
från 2023.   

Socialnämnden beslutade även teckna avtal med Hemsö AB om förhyrning av 
Solskiftet 1, Oshögavägen 2, 238 32 Oxie under perioden som renoveringen av 
Holmagården pågår, samt att uppdra åt Vård och omsorg att tillsammans med 
de fackliga organisationerna att framarbeta lösningar som minskar 
konsekvenserna av längre resväg till arbetet för medarbetare boende i Svedala 
tätort.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-14 att teckna en avsiktsförklaring med 
Svedalahem med syfte att renovera Holmagården så att verksamheten lever 
upp till de krav Arbetsmiljöverket ställt i sitt inspektionsmeddelande. Därtill 
fattade socialnämnden beslut 2021-03-25 om att göra tillägg om att förstora 
dagrum på två avdelningar, tillskapa fyra sköljrum, uppfräschning av 
tvättutrymme i källare, taggbaserat nyckelsystem samt nätverksuttag i samtliga 
lägenheter.  

Svedalahems styrelse fattade beslut 2021-06-14 om investeringskalkyl och ny 
hyra avseende Holmagården, handlingarna till kommunstyrelsen kompletteras 
när handlingar från det mötet kommer kansliet tillhanda. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Sn 2021-06-17 § 51 

Tjänsteskrivelse Sn juni, av Moa Blom 

Tjänsteskrivelse ny hyra Holmagården, av Fredrik Palmgren   

Evakuering Holmagården PM 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 

VD Svedalahem/Svedab 

Ekonomi- och utvecklingschef         
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§ 152  

Redogörelse om arbetsmiljösituationen på 
Spångholmsskolan (initiativärende) 

Dnr 2021-000190  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-07 väcker Socialdemokraterna 
genom Torbjörn Sköld (S) ett initiativärende: Socialdemokraterna vill att 
kommunstyrelsen får en redogörelse om arbetsmiljösituationen på 
Spångholmsskolan. Ordförande föreslår att kommunstyrelsen noterar att 
Socialdemokraterna har väckt ärendet och att ärendet behandlas på 
kommunstyrelsens kommande möte.  

Utbildningschef Fredrik Aksell är föredragande och redogör om 
arbetsmiljösituationen på Spångholmsskolan. Fuktskador i fastigheten 
upptäcktes under 2019. Åtgärder genomfördes 2019 och 2020, men fortsatt 
upplevde man besvär. År 2020 genomfördes undersökningar och tillfälliga 
åtgärder. Det är planerat för renovering 2021-2023. 

Handlingar i ärendet 
Presentation Spångholmsskolan KS 2021-06-28 

Skrivelse från Socialdemokraterna i Svedala - Initiativärende, 2021-06-07 

Protokollsutdrag Förändring av dagordning Ks 2021-06-07 § 125     

Beslut skickas till 
Torbjörn Sköld (S)  
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§ 153  

Behov av om- och utbyggnad av Klågerupskolan 

Dnr 2018-000189  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att aktualisera avsiktsförklaring avseende ut- och ombyggnad av 
Klågerupskolan utifrån ny behovsutredning, daterad 2021-05-18,  

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att aktualisera och arbeta i ärendet 
utifrån avsiktsförklaring och ny behovsanalys, samt 

att ge strategisk planeringsenhet i uppdrag att ta fram planavtal och detaljplan – 
om behov av detta uppstår. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunstyrelsen om att 
förnya/aktualisera avsiktsförklaring utifrån ny behovsutredning/-analys och att 
upprätta ny detaljplan inom ramen för ny avsiktsförklaring samt att därmed 
upphäva tidigare fattat beslut 27 augusti 2018, § 189.   

Kommunledningskontoret gör bedömningen att redan ingången 
avsiktsförklaring inte behöver förnyas utan kan aktualiseras utifrån den nya 
behovsutredning som tagits fram av utbildning och strategisk planeringsenhet. 
Därtill bör strategisk planeringsenhet ges i uppdrag att aktualisera och arbeta i 
ärendet utifrån den nya behovsanalysen.  

Klågerups befolkning växer samtidigt som den demografiska 
sammansättningen förändras och behovet av grundskoleplatser i Klågerup ökar 
därmed. Klågerupskolan har idag en kapacitet om 470 platser, och under 
prognosperioden 2021-2035 syns ett ökat behov med cirka 150 platser. En 
utbyggnad av skolan är därför nödvändig för att säkerställa att skolan har 
kapacitet att ta emot det ökande antalet elever. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-05-24 

Tjänsteskrivelse utbyggnad Klågerupsskolan, daterad 2021-05-18 

Utredning om behov av om- och utbyggnad av Klågerupskolan, maj 2018 

Protokollsutdrag 2018-08-27 § 189 Behov av om- och utbyggnad av 
Klågerupskolan 

Protokollsutdrag 2018-06-04 § 70 Behov av om- och utbyggnad av 
Klågerupskolan 

Avsiktsförklaring - Om och tillbyggnad av Klågerupsskolan 
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Beslut skickas till 
Utbildningsnämnd  

Strategisk planering 

Strategisk planeringschef 

Lokalstrateg 

VD Svedalahem  
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§ 154  

Avsiktsförklaring - ny förskola i Klågerup 

Dnr 2019-000326  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsiktsförklaring till Svedab för att upprätta en ny förskola i 
Klågerup på del av den kommunägda fastigheten Vinninge 26:5 (väster om 
Stensminnevägen, söder om Malmövägen/väg 841).  

Sammanfattning av ärendet 
Antalet barn i Klågerup ökar och redan idag finns ett underskott på 
förskoleplatser. Det har de senaste åren funnits ett underskott på 
förskoleplatser i Klågerup och ett antal barn därifrån går därför i förskola i Bara.  

Kommunstyrelsen har redan 2019 uppdragit åt Strategisk planeringsenhet att 
planlägga en ny förskola för 120 barn. Den nya förskolan planeras för 120-160 
barn, men både mark och detaljplan kan komma att medge plats för ytterligare 
cirka 40 barn.  

Då en ny förskola i Klågerup krävt ett lokaliseringsarbete har Strategisk 
planeringsenhet samordnat ärendet för lokaliseringen (KS 2019-000602) som 
beslutats i kommunstyrelsens plan och exploateringsutskottet med 
utredningsarbetet för den nya förskolebyggnaden vilket behandlas direkt i 
kommunstyrelsen. Lokaliseringen av den nya förskolan har, i samverkan med 
verksamhetsområdet Utbildning, preciserat lokaliseringen, vilken godkänts av 
plan- och exploateringsutskottet 2021-04-23. 

Plan- och exploateringsutskottet bekräftade vidare, vid samma möte som ovan, 
Strategisk planeringsenhets uppdrag att upprätta förslag till avsiktsförklaring 
tillsammans med Svedab för upprättandet av ny förskola i Klågerup och ta upp 
ärendet i kommunstyrelsen för godkännande, vilket härmed sker. 

Handlingar i ärendet 
Avsiktsförklaring – Ny förskola Klågerup 

Lokaliseringsstudie Ny förskola Klågerup med bilagor A-E 

Lokalprogram förskola Klågerup 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden  

Strategisk planering, Strategisk planeringschef 

Lokalstrateg 

VD Svedab      
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§ 155  

Information om Hållbarhetsstrategi för 
miljömässig hållbarhet 

Dnr 2019-000542  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.       

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande del av hållbarhetsstrategi utgör förslag till den miljömässiga delen 
av Hållbarhetsstrategin och är den första etappen av tre etapper. Kommande 
etapper (ej påbörjade) avses hantera de sociala och ekonomiska 
dimensionerna samtidigt som de även bygger vidare på och främjar den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 

Förslaget i korthet:  

Den miljömässiga hållbarheten har tre strategiska målområden (etapp 1) i 
Hållbarhetsstrategin), vilka är  

1. En klimatsmart vardag 

2. Ett friskt vatten 

3. En livskraftig närmiljö. 

Varje strategiskt målområde innehåller flera delmål/indikatorer.  

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för genomförandet och uppföljningen av 
Hållbarhetsstrategin (och kommande handlingsplan). Genomförandet planeras 
och följs upp genom kommunens övergripande målstyrning och 
årsrapportering. Utvärdering av hållbarhetsstrategin görs vart fjärde år och 
påbörjas i början av mandatperioden.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott (Plex) har fungerat som 
arbetsgrupp i framtagandet av förslag till ”Den miljömässiga hållbarheten”, 
etapp 1 i kommande Hållbarhetsstrategi. Plex har berett ärendet 2021-06-15 
med förslag till beslut som kommunstyrelsen förväntas ta ställning till vid 
kommunstyrelsens möte 6 september.  

Föredragande är strategisk planeringschef Fredric Palm och miljöstrateg Linda 
Wolski.        

Handlingar i ärendet 
Presentation Hållbarhetsstrategin, miljömässig del 2021-06-28 

Tjänsteskrivelse till Ks 28 juni av utredare, daterad 2021-06-18   

Tjänsteskrivelse till Plex av miljöstrateg, daterad 2021-06-07 



 

 

14(40) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Strategi för miljömässig hållbarhet  

Protokollsutdrag Plex 2021-06-15 §  35 

Sammanställning av dialogresultat 

Koldioxidbudget Svedala kommun 2020-2040          
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§ 156  

Detaljplan för Svedala 122:85 - avskrivning av 
planärende  

Dnr 2020-000337  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att avsluta Strategisk planeringsenhets uppdrag att upprätta detaljplan för 
fastighet Svedala 122:85 ”Del av Norra industriområdet” i Svedala, Svedala 
kommun, samt  

att avsluta Strategisk planeringsenhets uppdrag att upprätta planavtal med 
exploatör. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 23 november 2020 Strategisk planeringsenhet i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för fastigheten Svedala 122:85 samt att upprätta 
planavtal med exploatören.   

Syftet med planen var att pröva lämpligheten för detaljhandel, 
idrottsanläggning, kontor och verksamheter inom planområdet och 
planprocessen bedömdes kunna utföras med standardförfarande.   

Exploatören har bedömt att lönsamheten för den idrottsanläggning de avsåg 
uppföra inte motiverar kostnaden för detaljplaneläggning. Således har 
exploatören inte för avsikt att upprätta detaljplan för fastighet Svedala 122:85 
”Del av Norra industriområdet” i Svedala.   

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2021-06-
15 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Plex 2021-06-15 § 30 

Tjänsteskrivelse planarkitekt, 2021-06-01       

Beslut skickas till 
Strategisk planering 

Strategisk planeringschef 

Planadministratör    

 



 

 

16(40) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-06-28  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157  

Detaljplan för Svedala 22:8 m.fl., kvarteret Uven 
"Folkets hus", Svedala - beslut om planuppdrag 

Dnr 2021-000154  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta detaljplan för fastighet 
Svedala 22:8, ”Kv. Uven” i Svedala, Svedala kommun,  

att upprätta planavtal med exploatör, 

att särskilt beakta parkeringsutmaningarna inom planområdet och i dess närhet, 

att andel parkeringsplatser per lägenhet ska studeras vidare under 
planprocessen, samt  

att planuppdraget baseras på presenterade förslag som kommer att utvecklas 
under planprocessen. Tillkommande byggnader ska harmonisera med Folkets 
hus.         

Sammanfattning av ärendet 
Fastighets AB Trianon och Svedala Folkets Hus AB har inkommit med 
planansökan om detaljplan för fastighet Svedala 22:8 ”Kv. Uven” i Svedala, 
Svedala kommun. 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten för nya bostäder i flerbostadshus 
och radhus samt centrumverksamhet och bostäder i tidigare Folkets Hus. Syftet 
är också att bevara kulturhistoriskt värdefull ”skådefasad” för Folkets Hus samt 
reglera utformningen av en återuppbyggnad av Folkets Hus efter rivning. 
Detaljplanen avser även att upphäva Sege åns strandskydd inom planområdet 
som återinträder när ny detaljplan ersätter gällande strandskydd.   

Planförfarandet utförs med planprocess – Utökat förfarande, eftersom 
strandskydd för Sege å återinträder vid ny detaljplan samt att ett mindre område 
med allmän platsmark tas i anspråk för kvartersmark.  

Planprocessen förväntas ta cirka 18 månader, med ett samrådsskede, 
granskningsskede och ett antagandeskede av kommunfullmäktige.       

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet 2021-06-
15 och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.      

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Plex 2021-06-15 § 33 

Tjänsteskrivelse 2021-06-04, planarkitekt 

Planansökan av Fastighets AB Trianon och Svedala Folkets Hus AB 2021-05-
18  
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Bilaga planansökan, 2021-05-18 

Presentation Idéskiss Folkets Hus, 2021-04-15 

Plan PM, Fastighet Svedala 22:8, kvarteret UVEN, 2021-06-04         

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar på tilläggs-att-satsen: att planuppdraget 
baseras på presenterade förslag som kommer att utvecklas under 
planprocessen. Tillkommande byggnader ska harmonisera med Folkets hus.  

Hans Järvestam yrkar bifall till liggande förslag med instämmande från Ambjörn 
Hardenstedt (S) och Peter Henriksson (ÄS).  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett liggande förslag och ett 
tilläggsyrkande. Ordförande ställer först bifall mot avslag på liggande förslag, 
vilket kommunstyrelsen bifaller. Ordförande ställer bifall mot avslag på 
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.  

Beslut skickas till 
Affärsområdeschef, FastighetsAB Trianon, Västra kanalgatan 5, 211 22 Malmö 

Strategisk planering  
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§ 158

Detaljplan för del av fastigheten Vinninge 2:18 - 
Norr om Solgården, Klågerup - ansökan om 
planbesked 

Dnr 2021-000182 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge negativt planbesked till att inleda detaljplanarbete för del av fastigheten 
Vinninge 2:18, norr om Solgården i Klågerup. 

Reservationer 
Linda Allansson Wester (M)) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för 
eget yrkande.   Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M) Sara Ripa (C) reserverar 
sig muntligt mot beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten Vinninge 2:18 omfattas av kommunens översiktsplan och redovisas 
som framtida exploateringsområde för bostäder - förslaget är således förenligt 
med Svedala kommuns översiktsplan 2018.   

Syftet med ansökan om planbesked är att i framtagandet av ny detaljplan få 
prövat byggnation bostäder av varierande slag från friliggande villor och 
grupphus till lägenheter i bostadsrätt eller hyresrätt i varierad form och skala. 
Sökanden är fastighetsägaren till Vinninge 2:18 (privatperson) som att själv inte 
avser att själv exploatera området utan kommer att överlåta genomförandet till 
ett eller flera företag inom branschen. En samverkan med Svedalahem kan 
vara möjlig då deras fastighet "Solgården" gränsar till eller är en del av 
föreslaget planområde. 

I kommande samverkansavtal hanteras övergripande ansvarsfördelning och 
finansiering av utbyggnad och förbättringsåtgärder på väg 841, planskild 
korsning samt eventuell utbyggnad/förstärkning av teknisk infrastruktur.  

Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess, vilket innebär att 
platsens förutsättningar och planförslag prövas enligt plan- och bygglagen 
(PBL). Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det blir en antagen 
detaljplan (beslutet är inte juridiskt bindande, men moraliskt förpliktigande). 
Planbeskedet kan inte överklagas.   

Då det föreslagna området är förenligt med kommunens översiktsplan är det 
skäligt att kommunen ger positivt besked för att få prövat utbyggnad med 
bostadsbebyggelse.   

Det krävs dock ställningstagande för när framtagandet av detaljplanen är 
lämplig i relation till övriga pågående projekt och beslutade detaljplaner som 
håller på att tas fram i Klågerup med omnejd. Kommunen måste hinna med att 
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säkerställa kommunal service genom att planera för utbyggnad av kommunala 
investeringsobjekt som exempelvis förskolor och skolor.  

Krav på förbättrad kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet samt eventuell 
förstärkning av kollektivtrafik på väg 841 behöver hanteras i planarbetet.  

Kommunen avser att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för att ytterligare 
förtydliga bland annat hur och när man avser att genomföra översiktsplanens 
olika utbyggnadsområden för bostäder. 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott (Plex) har berett ärendet 
2021-06-15 och föreslår kommunstyrelsen besluta att ge positivt planbesked till 
att inleda detaljplanarbete för del av fastigheten Vinninge 2:18, norr om 
Solgården i Klågerup. Kommunen kan komma att påbörja detaljplanearbetet 
under 2024 och detaljplanen kan förväntas antas av Svedala 
kommunfullmäktige 2026. Ett samverkansavtal ska tas fram och vara 
undertecknat av båda parter, det vill säga kommunen och 
planintressenten/exploatören innan planarbetet kan påbörjas. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Plex 2021-06-15 § 31  

Tjänsteskrivelse av Strategisk planeringschef, daterad 2021-06-08 

Hemställan om upprättande av detaljplan (planförfrågan) 

Utredningsskiss tillhörande hemställan upprättande av detaljplan för del i 
fastigheten Vinninge 2:18  

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar avslag på liggande förslag till beslut om att ge 
positivt planbesked, med instämmande från Peter Henriksson (ÄS) och 
Ambjörn Hardenstedt (S). 

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag om positivt 
planbesked.   

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
förslaget mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag 
till beslut om att ge positivt planbesked.  

Votering begärs och genomförs.  

Voteringspropositionen godkänns: Den som vill bifalla liggande förslag om att 
ge positivt planbesked röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Vinner Nej faller 
förslaget.  

Omröstningsresultat:  4 JA-röster / 7 NEJ-röster 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C), Linda 
Allansson Wester (M). 
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Nej-röster: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), 
Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Valentin Jovanovic (S), 
Hellen Boij-Ljungdell (S). 

Resultat: Liggande förslag faller och negativ planbesked bifalls. 

Protokollsanteckningar 
Therese Wallin (MP)  lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet 
ställer sig bakom fattat beslut eftersom utbyggnad hade inneburit byggande på 
jordbruksmark.  

Birgitta Delring (BP)  lämnar följande anteckning till protokollet: Barapartiet 
ställer sig inte bakom fattat beslut eftersom Barapartiet gärna sett ett beslut om 
positivt planbesked för prövning av byggnation av bostäder.  

Stefan Sarmes (KD)  lämnar följande anteckning till protokollet: 
Kristdemokraterna sig inte bakom fattat beslut eftersom Kristdemokraterna 
gärna sett ett beslut om positivt planbesked för prövning av byggnation av 
bostäder.  

Christer Åkesson (L)  lämnar följande anteckning till protokollet: Liberalerna 
ställer sig inte bakom fattat beslut eftersom Liberalerna gärna sett ett beslut om 
positivt planbesked för prövning av byggnation av bostäder.   

Beslut skickas till 
Sökande 

Strategisk planeringschef 

Plansamordnare 

Stadsarkitekt 

VD Svedahem  
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§ 159  

Samarbetsavtal 2022-2027 mellan Höje å vattenråd 
och Svedala kommun 

Dnr 2019-000623  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå avtal mellan Höje å vattenråd och Svedala kommun och övriga 
kommuner, i enlighet med utskickat samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 
2022-2027.     

Sammanfattning av ärendet 
Höjeå Vattenråd har många års erfarenhet av åtgärdsarbete för en bättre 
vattenkvalitet, och har också lyckats bidra till en förbättrad vattenkvalitet, ökad 
biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter i Höjeå avrinningsområde. Trots 
detta har Höjeå av Vattenmyndigheten fått statusklassningen otillfredsställande 
status, och behöver enligt Vattendirektivet uppnå en god status senast 2027. 
Behovet av ett fortsatt åtgärdsarbete är stort. Vattenrådet föreslås ha en fortsatt 
samordnande roll då det bedöms vara det effektivaste sättet att hantera 
vattenfrågor avrinningsområdesvis, inte minst på grund av sin långa erfarenhet 
inom området.  

Höjeå vattenråd har presenterat ett samarbetsavtal där det föreslås att 
kommunerna, liksom i tidigare projekt, står för en basfinansiering, där pengarna 
sedan växlas upp genom sökande av statliga stöd.  

Projektet föreslås följa Vattenförvaltningscyklerna och samarbetsavtalet avser 
därför 2022-2027, men med en utvärdering halvvägs (2024). Projektet föreslås 
arbeta vidare med anläggning av våtmarker och dammar för rening och 
fördröjning, avfasning av dikeskanter och tvåstegsdiken, restaurering av rätade/ 
kulverterade vattendrag, anläggning av filter, åtgärder för fiskvandring och 
biologisk mångfald, trädplantering, skyddszoner, reparations- och underhålls-
åtgärder samt rekreationsåtgärder. Projektet är dock öppet för anpassningar 
och ändringar utifrån förutsättningarna till exempel för externa medel och 
möjligheter för nya typer av åtgärder.  

Kommunstyrelsen har 2020-12-14 beslutat att ställa sig positiv till föreslaget 
arbete samt samarbetsavtalet. I det nu utskickade samarbetsavtalet har endast 
redaktionella ändringar gjorts, jämfört med remissversionen.              

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Naturvårdsansvarig och strategisk planeringschef, daterad 
2021-06-11. 

Samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2022-2027 

Följebrev till Samarbetsavtal för Höje å åtgärdsprogram 2022-2027          
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Beslut skickas till 
Kansli Höje å karl.asp@lund.se  

Naturvårdsansvarig 

Strategisk planeringschef  

 

mailto:karl.asp@lund.se
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§ 160  

Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse för 
Samordningsförbundet Nils 

Dnr 2021-000174  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2020, samt 

att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.      

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet avseende år 2020.   

Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. Lekmannarevisorer och 
sakkunnig revisor tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2020.  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna årsredovisningen för 2020, samt att, för Svedala 
kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-06-15 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 2020 

Årsredovisning Samordningsförbundet NILS 2020 

Granskningsrapport av KPMG, granskning av bokslut och årsredovisning per 
2020-12-31          
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§ 161  

Tilldelning av medel för engångskostnader  

Dnr 2021-000200  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag för 2021 med 800 000 kronor för 
genomförande av systeminventering (300 tkr) och för projekt för implementering 
av Office365 (500 tkr),  

att bevilja socialnämnden tilläggsanslag 2021 med 522 000 kronor för 
utrangering av inventarier (76 tkr) och för avveckling av Lorenz Månsson - villan 
och moduler – (446 tkr),   

att bevilja teknisk nämnd tilläggsanslag 2021 med 1 500 000 kronor för 
genomförande av åtgärder som främjar biologisk mångfald med mera (350 tkr), 
för utveckling av Geosecma (150 tkr), för geotekniska utredningar vid Svedala 
södra (600 tkr), för att filma gång- och cykelvägar/gator (100 tkr) och för att lösa 
ut leasade plotterskrivare och städmaskiner (300 tkr). Tilläggsanslagen kvittas 
mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 
avskrivningar, 

att godkänna att teknisk nämnd utrangerar tunnel vid Timmergatan (909 tkr) 
och armatur som uppnått teknisk livslängd (126 tkr). Utrangeringarna kvittas 
mot minskade avskrivningar i nämndens ram 2021 till följd av nya principer för 
avskrivningar, samt  

att tilläggsanslagen – förutom dem till teknisk nämnd – finansieras genom 
minskning av årets resultat 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Hittills genomförda ekonomiska uppföljningar 2021 visar på ett prognostiserat 
överskott om cirka 100 miljoner kronor. Mot denna bakgrund finns möjlighet för 
kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för engångskostnader under 2021. 
Ett av syftena med föreslagna tilläggsanslag är att antingen ge berörda 
nämnder möjlighet att genomföra åtgärder som medför resurseffektiviseringar 
kommande år utifrån fullmäktiges övergripande mål eller åtgärder som säkrar 
och/eller höjer kvaliteten inom verksamheterna. Ett annat syfte är att möjliggöra 
vissa satsningar för att nå kommunens vision och övergripande mål.  

Förslag till åtgärder som kan beviljas engångskostnader har tagits fram av 
kommunförvaltningen. 

Nämnderna uppmanas ha dialog med berörd verksamhetschef under 
sommaren om fler, liknande, ärenden ska väckas på kommunstyrelsen i 
september.      
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-06-23 

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef  

samtliga nämnder 
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§ 162  

Utseende av ägarrepresentant i Framtidsrådet för 
SYSAV 

Dnr 2021-000129  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Per Olof Lindgren som Svedala kommuns ägarrepresentant i 
Framtidsrådet för SYSAV för tiden fram till att Framtidsrådets slutliga förslag är 
färdigställt.  

Sammanfattning av ärendet 
Ägarsamrådet i SYSAV beslutade 26 maj 2021 att tillsätta ett Framtidsråd med 
en representant per ägarkommun och att varje ägarkommun senast 30 juni 
2021 till Sysav ska anmäla vem kommunen har utsett till ägarrepresentant i 
Framtidsrådet. Avsikten är att en förtroendevald utses till ägarrepresentant i 
Framtidsrådet.  

SYSAVs styrelses presidium och vd adjungeras till Framtidsrådet. 
Framtidsrådet kan knyta till sig referensgrupper och andra experter för sitt 
arbete. Styrelsens arbete med framtidens Sysav kan beaktas. Framtidsrådet 
redovisar successivt sitt arbete för ägarsamrådet, efter en slutlig bedömning 
överlämnas förslaget till styrelsen. Förslaget översändes genom styrelsens 
försorg på remiss till ägarkommunerna. Framtidsrådets slutliga förslag bör vara 
färdigställt senast i juni 2023.  

Linda Allansson Wester (M) framlägger förslag att Per Olof Lindgren (L) utses 
som Svedala kommuns ägarrepresentant i SYSAVs Framtidsråd. 

Handlingar i ärendet 
Brev till SYSAV:s delägarkommuner samt SYSAV:s styrelse och ledning om 
ägarrepresentant i Framtidsrådet 

Minnesanteckningar Ägarsamråd SYSAV 26 maj 2021       

Beslut skickas till 
Vald 

SYSAVs kansli 
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§ 163  

Handelspolicy för Svedala tätort (reviderad) 

Dnr 2021-000069  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad Handelspolicyn för Svedala tätort, samt  

att Handelspolicyn från 2014 upphör att gälla.       

Reservationer 
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet står 
inte bakom den framtagna handelspolicyns inriktning mot sällanköpshandel, 
dagligvaruhandel och volymhandel i ytterområden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen, 2016-10-24, att 
framlägga förslag till översyn av handelspolicyn för Svedala tätort som ska 
omfatta utveckling av samtliga verksamhetsområden i Svedala.  

Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Svedala kommun och det är för 
att aktualisera samt förtydliga och bättre kommunicera Svedala tätorts många 
förutsättningar och möjligheteter för handel som handelspolicyn har reviderats.  

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 samhällsplanering. Handelspolicyn behöver 
därför kunna följa de förändringar som sker över tid och stödja handelns 
utveckling i Svedala tätort. 

Förutom Centrumkärnan har Svedala tätort följande centrumnära områden för 
handel; Norra verksamhetsområdet, Östra verksamhetsområdet, Västra 
verksamhetsområdet och Ågatan/Södra verksamhetsområdet.  

Västra verksamhetsområdet har inte ändrat karaktär och behandlas därför inte i 
denna revidering av handelspolicyn. 

Ågatan/Södra verksamhetsområdet ingår i nytt pågående planprogramuppdrag 
för Svedala Söder och därför revideras inte handelspolicyn med nya riktlinjer för 
detta område.   

Centrumkärnan erbjuder dagligvarubutiker och ett mindre utbud av 
sällanköpsvaror och service och sträcker sig från stationsområdet utmed hela 
Storgatan genom hela centrum. Tillsammans med ett nytt bibliotek, nya 
bostäder och annan service och verksamhet skapar detta ökade flöden av 
människor, vilket ger goda förutsättningar för att utveckla Centrumkärnans 
attraktivitet som levande stadsmiljö med ökat utbud. Etableringar som 
eftersträvas är dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel, restauranger och 
caféer samt övrig service. 
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Norra verksamhetsområdet ligger i anslutning till Hyltarpsvägen, väg 108 och 
E65. Området ligger integrerat i tätorten och ska utvecklas. Etableringar som 
eftersträvas är dagligvaruhandel, sällanköpsvaruhandel av 
volymhandelskaraktär, service med inriktning på rekreation som till exempel 
gym och padel.  

Östra verksamhetsområdet ligger i anslutning till väg 108 och E65. Området 
ligger integrerat i tätortens östra delar och ska utvecklas. Etableringar som 
eftersträvas är industri, kontor, lager och logistik, sällanköpsvaruhandel av 
volymhandelskaraktär, dagligvaruhandel och service.  

I revideringen av handelspolicyn betonas: 

Vilka etableringar som eftersträvas i respektive område 

Verksamhetsområdenas utmärkta läge vid väg 108 och E65 med gynnsamma 
flöden av människor  

Fler etableringar i varierande branscher ger större möjligheter till sysselsättning 
och dagbefolkning 

Fördelarna med tillgängligheten och närheten mellan Centrumkärnan och Norra 
verksamhetsområdet och Östra verksamhetsområdet 

Att utbudet av handel och service i Svedala tätort kan stärkas genom en fortsatt 
utveckling av Norra verksamhetsområdet och Östra verksamhetsområdet och 
medvetet koppla utbudet här med utbudet i centrumkärnan. 

 

Den lokala handeln upplever en allt hårdare konkurrens som beror på 
konsumenternas ökade rörlighet, närheten till större städer samt e-handelns 
framväxt. Det är genom att stärka utbudet av handel och service i Svedala tätort 
med att utveckla det centrumnära Norra verksamhetsområdet och Östra 
verksamhetsområdet och koppla utbudet här med utbudet i centrum som det 
finns goda möjligheter att bryta den trenden.  

Kommunen ska ha en tydlig och väl förankrad syn på vilken utveckling som är 
önskvärd för handeln och service och samtidigt följer de förändringar som sker i 
handeln. Denna syn ska bygga på vad som skapar bäst förutsättningar för 
kommunens utveckling genom att vara bra för boende, besökare och övriga 
näringslivet samt innebär hållbar och attraktiv stadsutveckling.                 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Thomas Carlsson, Karin Gullberg, daterad 2021-06-14 

Handelspolicy för Svedala tätort, reviderad 2021-06-14    

Handelspolicy för Svedala tätort 2014 (nu gällande) 

Protokollsutdrag Ks 2021-06-07 § 133 Handelspolicy för Svedala tätort 
(reviderad) (återremiss) 

Protokollsutdrag Plex 2021-05-21 § 24 Handelspolicy 
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§ 164  

Remissyttrande över Näringslivsprogram för 
Lunds kommun 

Dnr 2021-000164  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Svedala kommun har inget att erinra. 

Sammanfattning av ärendet 
Lunds kommun har arbetat fram ett förslag till nytt näringslivsprogram som 
ersätter gällande näringslivsprogram från år 2010. Programmet anger en 
inriktning för kommunens samlade näringslivsarbete, lägger fast de långsiktiga 
prioriteringarna och utgör en kommunövergripande plattform för arbetet år 
2021-2030. Lunds kommun har skickat ut förslaget på remiss till kommuner, 
företag med flera med erbjudande om att lämna synpunkter på förslaget.    

Närings- och turismutvecklaren har granskat förslaget och har inga synpunkter 
på förslaget till nytt näringslivsprogram för Lunds kommun.   

Svedala kommun har ett gott samarbete med Lunds kommun genom 
samarbetet i MalmöLundregionen och näringslivsgruppen. Svedala kommun 
kan därför genom aktivt deltagande bidra till och bli en del av detta 
utvecklingsarbete.   

Näringslivsprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument som anger 
en gemensam riktning för näringslivsarbetet, lägger fast de långsiktiga 
prioriteringarna och utgör en gemensam plattform för arbetet. Programmet är 
ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision ”Lund 
skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. Programmet som 
har sju prioriterade områden omfattar i första hand den kommunala 
organisationen (kommunkoncernen). 

Handlingar i ärendet 
Svedala kommuns yttrande av Närings- och turismutvecklaren, dat. 2021-06-08 

Förslag Näringslivsprogram för Lunds kommun 2021-2030 

Beslut skickas till 
kommunkontoret@lund.se  

 

mailto:kommunkontoret@lund.se
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§ 165  

Remissyttrande över förslag om 
hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län 

Dnr 2021-000168  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Svedala kommun har inget att erinra.  

Men för att öka trafiksäkerhet längs väg 108 ser Svedala kommun det som 
mycket angeläget att korsningen väg 108/ Ystadbanan inklusive korsningen 
med Börringevägen byggs om till planskild korsning.  

I konsekvensutredningen beskrivs risken för plottrighet dåligt. Svedala kommun 
upplever att andra sträckor som tillexempel väg 841 är plottrig, med hastigheter 
40,50,60,70 omväxlande. En översyn bör göras. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunstyrelsen att lämna 
trafikingenjörens förslag till yttrande som yttrande till Trafikverket. 

Trafikverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om hastighetsbegränsning 
på väg 108 i Skåne län. Förslaget innebär att hastigheten sänks från 90 till 80 
km/tim på 3 sträckor. 

  - 2790 meter norr om väg 9 Trelleborg -101 cirkulationsplats Klörup och 

  - 150 meter söder om väg 923 Lackalänga – väg 104 cirkulationsplats 
Kävlinge 

  - väg 17 cirkulationsplats Marieholm – väg 1230 Röstånga Sträckan mellan 
Staffanstorp och trafikplats Lund Södra på väg 108 avses byggas om till 2+2-
väg med mötesseparering. Efter ombyggnaden ska hastighetsbegränsningen 
på denna del av väg 108 höjas till 100 km/tim.   

Förslag till yttrande 

Svedala kommun har inget att erinra mot föreslagen föreskrift.  

I pågående åtgärdsvalstudiearbete om väg 108 mellan Staffanstorp och 
Trelleborg har mötesolyckor inte identifierats som ett stort problem. 
Singelolyckor, korsningsolyckor och upphinnande olyckor är vanligare men 
allvarlighetsgraden kan dock blir stor vid mötesolyckor. För att öka 
trafiksäkerhet längs väg 108 ser vi det som mycket angeläget att korsningen 
väg 108/ Ystadbanan inklusive korsningen med Börringevägen byggs om till 
planskild korsning.  

I konsekvensutredningen beskrivs risken för plottrighet dåligt. Vi upplever att 
andra sträckor som tillexempel väg 841 är plottrig, med hastigheter 40,50,60,70 
omväxlande. En översyn bör göras.   
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-06-01 § 68  

Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande av trafikingenjör, daterad 2021-05-20     

Förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län 

Konsekvensutredning väg 108 

Beslut skickas till 
Trafikverket  trafikverket@trafikverket.se  

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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§ 166

Förslag till ny måltidspolicy 2021 för Svedala 
kommun 

Dnr 2021-000191 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet till teknisk nämnd för ytterligare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta förslag till 
måltidspolicy för Svedala kommun.  

Ny reviderad måltidspolicy är framtagen, det är måltidsservice som stått för 
framtagandet. För att skapa samsyn har både Vård och Omsorg och Utbildning 
deltagit i olika forum under framtagandet. Det har varit av stor vikt att alla 
känner delaktighet och möjlighet till påverkan under framtagandet av 
måltidspolicyn. Måltidspolicyn skall ägas av berörda, olika verksamheter har 
bidragit med sin del för att skapa en helhetssyn på måltiden.  

I gällande förslag har revideringar gjorts med hänsyn tagna till olika 
remissyttranden. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-06-01 

Tjänsteskrivelse om Förslag till ny måltidspolicy 2021 för Svedala kommun 
2021-05-21 

Måltidspolicy arbetsmaterial uppdaterad 2021-05-24    

Måltidsservice kommentarer remissvar uppdaterad 2021-04-28 

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar på ändring i text i föreslagen måltidspolicy, att 
ändring sker i enlighet med utbildningsnämndens remissvar punkt 4, gällande 
texten under Val av livsmedel, sidan 5. Se ändringsyrkandet i sin helhet bilaga 
1, med instämmande från Tobias Ström(SD).  

Sara Ripa (C) yrkar på ändring i text på sidan 5 i avsnittet närområdet: ordet 
"helst" ska bytas ut mot "i första hand". Vidare delger Sara Ripa ett medskick 
om hur matsvinnstävlingar i skolmiljö kan skapa oönskade effekter.  

Hans Järvestam (M) yrkar att ärendet återremitteras till teknisk nämnd för 
ytterligare beredning, med instämmande från Ambjörn Hardenstedt (S) och 
Peter Henriksson (ÄS).  
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Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns dels liggande förslag från teknisk nämnd 
om att godkänna måltidspolicyn där flera ändringsyrkanden lagts idag på 
ärendet, dels yrkande om återremiss.  

Ordförande har först att pröva om ärendet ska avgöras idag och ställer bifall 
mot avslag om att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att återremittera ärendet till teknisk nämnd.  

Ledamöters ändringsyrkanden anges i protokollet för vägledning till teknisk 
nämnd i den fortsatta beredningen av ärendet. 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd 
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§ 167  

Svar på motion om parkeringsnorm 

Dnr 2019-000186  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt förvaltningen att ta fram en parkeringsstrategi för kommunen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att motionen ska anses besvarad, samt  

att utse politisk arbetsgrupp för parkeringsstrategin i enlighet med 
tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna genom Peter Frost Jensen har lämnat in en motion om 
parkeringsnorm. De yrkar att kommunfullmäktige ger berörd nämnd i uppdrag 
att utarbeta och implementera en parkeringsnorm för Svedala kommun.   

Svedala kommun har ingen antagen parkeringsnorm som styr antalet 
parkeringsplatser i bygglovs- och detaljplaneprocesserna. Vid framtagningen av 
en parkeringsnorm bör arbetet inledas med att ta fram en parkeringsstrategi. 
Parkeringsfrågan är ett styrmedel för att skapa en god hållbar bebyggd miljö. 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi.    

En parkeringsstrategi ska balansera och medverka till bättre färdmedelsval som 
är anpassade till kommunens framtida utveckling. Strategin kan utgöra ett stöd i 
såväl detaljplane- som bygglovsprocessen och i driftskedet.  

För att få en hållbar planering kan en bred politisk förankring vara viktigt men 
också att det görs en framtidsspaning. Vilka förändringar tex ökat distansarbete, 
nya miljökrav med mera kan förändra behovet av parkering. En politisk 
arbetsgrupp föreslås inrättas som följer framtagandet av parkeringsstrategin. 

Eftersom reglering av parkeringen på allmän platsmark görs av teknisk nämnd, 
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott äger frågan kring krav i 
samband med detaljplaner, och bygg- och miljönämnden ger bygglov föreslås 
att presidierna i bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd samt 
kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott ingå i arbetsgruppen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse Svar på motion, daterad 2021-06-16 

Exempel Parkeringsstrategi Trelleborgs Kommun 2017-2025 

Motion om parkeringsnorm (SD), inkom 2019-04-19 

P-norm Svedala ej antagen UTKAST 2017-05-08       
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Beslut skickas till 
Strategisk planering  
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§ 168  

Pensionsförvaltning rapport för maj månad 2021 

Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

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

 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning för maj månad 2021, Agenta 
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§ 169  

Anmälan om delegationsbeslut 

Dnr 2021-000192  

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 2020-06-15 
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§ 170  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2021-000188  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Svedalahem, protokoll bolagsstämma 2021-06-03 §§ 1-11 

 

SVEDAB, Protokoll bolagsstämma 2021-06-03 §§ 1-11 

 

Kommunassurans Syd, Info- och Nyhetsbrev nr 2 2021 

 

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd, Sammanträdesprotokoll 
Årsstämma 2021  

 

Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2021-06-01 § 70 Tryckstegringsstation för 
vatten i Vinninge 

 

Sydvatten AB, Protokoll Årsstämma 20212021-05-28 
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§ 171  

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 exploateringsutskotts möte 
2021-06-15.  

 

Johan Lundgren rapporterar om kommunförvaltningens arbete med anledning 
av Coronapandemin (Covid-19). En succesiv återgång med lättnader i 
restriktionerna har påbörjats. Hemarbete där det är möjligt ligger dock kvar, 
likaså digitala möten. Lokala riktlinjer om hur vi ska förhålla oss i arbetslivet - 
det nya normala efter Coronapandemin kommer efter sommaren. 
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§ 172  

Utdelning av stipendier 2021 ur Nils och Maja 
Fredrikssons stiftelse 

Dnr 2021-000158  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja sju (7) sökanden stipendier för 2021 med 7 357 kronor vardera enligt 
framlagt förslag, samt 

att avslå en (1) ansökan då sökanden inte uppfyller stiftelsens regler om att ha 
varit folkbokförd i gamla Svedala församling samt att utbildningen inte ska vara 
avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
I egenskap av förvaltare för Nils och Maja Fredrikssons stiftelse beslutade 
kommunstyrelsen den 7 juni 2021, § 149, att 51 500 kronor ska delas ut som 
stipendier för yrkesutbildning ur stiftelsen för 2021.  

Verksamhetsområde Utbildning handlägger stipendieansökningarna. Vid 
ansökningstidens utgång den 31 mars 2021 hade åtta ansökningar om 
stipendium inkommit. Utbildning föreslår att sju (7) sökande beviljas stipendier 
med 7 357 kronor vardera och att en (1) sökande får avslag på sin ansökan då 
den inte uppfyller punkterna 6 eller 7 i Regler för stipendier för yrkesutbildning 
ur Nils och Maja Fredrikssons stiftelse, det vill säga att utbildningen inte ska 
vara avslutad och att den sökande ska ha varit folkbokförd i gamla Svedala 
församling. 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med 
Utbildnings förslag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-06-15 

Skrivelse om utdelning av stipendier för 2021 ur Nils och Maja Fredrikssons 
stiftelse för yrkesutbildning, daterad 2021-06-10 

Protokollsutdrag Un 2021-06-07 § 149        

Beslut skickas till 
Swedbank stiftelsetjänst  

Utbildningsnämnden  

Utredare Utbildning       
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