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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Svedala kommun, Naverlönnsalen, måndag 11 oktober 2021 kl 13:30-17:55 
ajourneras 15:10-15:25, 16:45-16:55 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Peter Frost Jensen 

Justeringens plats och datum Justering sker digitalt, 2021-10-13 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

Digital justering, se sista sidan 
Paragrafer §§ 191-211 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 
Digital justering, se sista sidan  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 
Digital justering, se sista sidan  

 Peter Frost Jensen  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-10-11 

Anslaget sätts upp 2021-10-14 Anslaget till och med 2021-11-05 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 
 

Underskrift 
Digital justering, se sista sidan  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

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

Tjänstgörande ersättare 

Lars Nordberg (M) för Hans Järvestam (M) 
Torbjörn Sköld (S) för Valentin Jovanovic (S)    

Ersättare och insynsplats 

Birgitta Delring (BP) 
Steen Salling (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) 
Therese Wallin (MP) 
Stefan Sarmes (KD), Insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner och inbjudna gäster) 
Kommundirektör Johan Lundgren 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
Kommunikationschef Louise Sandell                      §§ 191-194 
Kommunstrateg Daniel Andersson                          §§ 193-194 
Strategisk planeringschef Fredric Palm                   §§ 194-199 
Cecilia Önnevik, VD Svedalahem, SVEDAB           § 195 
Rainar All, konsult Prospero                                    § 192 
Lars-Göran Uddholm, konsult Prospero                  § 192  

 

M Moderaterna BP Barapartiet 
S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 
SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 
L Liberalerna V Vänsterpartiet 
ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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Ärendelista 
§ 191 

Förändring av dagordning ................................................................................... 5 
§ 192 

Information om utredning av Räddningstjänst i egen regi .................................... 6 
§ 193 

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen ............................. 7 
§ 194 

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Svedala kommun .............................. 8 
§ 195 

Information om att tillskapa större samlingslokal i Svedala tätort ....................... 10 
§ 196 

Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet, etapp 1 ..................................... 11 
§ 197 

Remissyttrande över granskningshandlingar av detaljplan för 
Evakuerings- och angreppsväg/Östra hamninfarten, Trelleborgs 
kommun ............................................................................................................ 14 

§ 198 
Remissyttrande av förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2021-2025 ......................................................................................................... 16 

§ 199 
Remissyttrande över Prövotidsredovisning och förslag på slutliga 
villkor avseende utsläpp av kadmium vid Malmö Airport M1452-12 ................... 18 

§ 200 
Fondering inom VA-verksamheten för byggnation av 
bräddningsmagasin ........................................................................................... 20 

§ 201 
Måltidspolicy 2021 för Svedala kommun ........................................................... 21 

§ 202 
Avgift och indexuppräkning för rökdetektor kopplat till trygghetslarm ................ 23 

§ 203 
Reviderade bestämmelser och riktlinjer kring deltagande på distans 
vid sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnderna och utskotten .................................................................................. 24 

§ 204 
Sammanställning över inkomna förslag till Idé Svedala ..................................... 26 

§ 205 
Sammanträdesplan 2022 .................................................................................. 27 

§ 206 
Begäran om utökad budgetram för kommunrevisionen 2021 ............................ 29 

§ 207 
Julgåva till kommunens medarbetare ................................................................ 30 
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§ 208 
Pensionsförvaltning rapport för augusti månad 2021 ........................................ 31 

§ 209 
Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 32 

§ 210 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 33 

§ 211 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 34 
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§ 191  

Förändring av dagordning 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande hälsar alla välkomna tillbaka efter pandemirestriktionernas 
upphörande. Härligt att kunna sammanträda i Naverlönnsalen igen. 
Ordförande nämner de två ärenden som ärendelistan kompletterats med under 
veckan: Begäran om utökad budgetram för kommunrevisionen 2021 samt 
Julgåva till kommunens medarbetare.  
Ärendeordningen anpassas efter föredraganden och behandlas i följande 
ordning: ärende 6 Information om att skapa större samlingslokal i Svedala tätort 
som ärende 5. I övrigt följs ordningen i ärendelistan. 
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§ 192  

Information om utredning av Räddningstjänst i 
egen regi 
Dnr 2020-000256  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2021 att ge kommundirektören i uppdrag 
att med bistånd av extern konsult göra en fördjupad analys av framtida behov 
för en räddningstjänst i egen regi vad avser bland annat organisation, 
kompetensbehov, fordonspark, materiellt resursbehov samt ledning och 
styrning. 
Rapporten har tagits fram av konsultföretaget Prospero Management AB av 
konsulterna: Rainar All, Lars-Göran Uddholm samt Åke Jacobsson. 
Utredningen har genomförts under perioden juli-september 2021. Utredningen 
har genomförts genom cirka 13 intervjuer, besök på plats och inläsning av 
relevant dokumentation.  
Föredragande är Rainar All och Lars-Göran Uddholm från Prospero, som 
presenterar deras fördjupade analys av Räddningstjänst i egen regi. 

Handlingar i ärendet 
Presentation "Rapport för Svedala kommun, Räddningstjänst i egen regi" av 
Prospero 

Rapport för Svedala kommun - Räddningstjänst i egen regi 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-05-17 § 96 

 
 



 

 

7(34) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 193  

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för 
kommunstyrelsen 
Dnr 2021-000261  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
För kommunstyrelsen redovisas ett överskott för perioden på 4,9 mnkr. Inom 
politisk verksamhet redovisas ett positivt resultat på 2,2 mnkr vilket beror på 
att budgeterade medel för innovationer ännu inte har fördelats. Överskott inom 
förvaltningsledning och stöd på 2,0 mnkr beror på lägre kostnader för 
företagshälsovård samt erhållna statsbidrag och ersättning för 
sjuklönekostnader på grund av covid-19. 
På helåret prognostiseras ett överskott mot budget på 3,1 mnkr. Merparten av 
överskottet beror på att inte hela budgeten på 3,0 mnkr för innovationsmedel 
kommer att användas under året. I övrigt är kostnaderna för avskrivningar och 
kapitaltjänst lägre än budgeterat.  
Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-09-23 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande. 
Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-09-23 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Delårsrapport per den 21 augusti 2021 för kommunstyrelsen, dat. 2021-09-23 

Tjänsteskrivelse av controller, daterad 2021-09-23 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-09-23 § 23 

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 194  

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Svedala 
kommun 
Dnr 2021-000260  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att ge socialnämnden i uppdrag att se över och anpassa sina utgifter så att 
utgifterna ryms inom ram 2022,  
att socialnämndens handlingsplan följs upp i en presidieträff mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden senast oktober månad 2021, samt 

att utbildningsnämnden åtgärder för att förbättra skolresultaten följs upp i 
presidieträff mellan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden senast i 
november månad 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att godkänna Delårsrapport 2021 per den 31 augusti för Svedala kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Periodens ekonomiska resultat för koncernen uppgår till 325,1 mnkr, varav 
133,5 mnkr avser extraordinära intäkt i samband med försäljning av 
fastigheterna Svedala 59:1-4 (Svedalagården) och Svedala 22:8 (Svedala 
Folkets hus). 

Helårsprognos avseende det ekonomiska resultatet för koncernen beräknas 
uppgå till 260,0 mnkr, en förbättring med 222,1 mnkr jämfört med 2020. 
Förbättringen förklaras av goda resultatnivåer för både kommunen och för 
Svedala kommunhuskoncernen. Inom Svedala kommunhuskoncernen har årets 
prognostiserade resultatet påverkats av extraordinära intäkter. Vid en 
exkludering av dessa extraordinära poster beräknas resultatet uppgå till 126,5 
mnkr. 
Periodens ekonomiska resultat för kommunen uppgår till 150,9 mnkr, vilket är 
127,7 mnkr bättre än budget. Periodens resultat har påverkats positivt av olika 
jämförelsestörande poster. De jämförelsestörande posterna uppgår till 64,3 
mnkr. Exklusive de jämförelsestörande posterna uppgår resultatet till 86,6 mnkr. 
Helårsprognos avseende det ekonomiska resultatet för kommunen inklusive 
jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 87,2 mnkr. 

I förhållande till föregående år är det prognostiserade resultatet en förbättring 
med 149,9 mnkr och beror främst på att 2020 års resultat i större utsträckning 
påverkats negativt av jämförelsestörande poster. Samtidigt beräknas tillväxten i 
årets skatter och statsbidrag bli högre än verksamhetens nettokostnader.  
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I årets prognostiserade resultat beräknas de jämförelsestörande posterna få en 
mindre påverkan. Totalt uppskattas de jämförelsestörande posterna påverka 
årets resultat positivt med 5,5 mnkr.  

Den sammantagna bedömningen av Svedala kommuns fem övergripande mål 
är att två mål bedöms bli uppnådda 2021, " Våra verksamheter omvärderar 
ständigt och tänker nytt vid behov" samt "Kommunens resurser ska användas 
kostnadseffektivt". Övriga mål bedöms kunna nås under mandatperioden. 
Analysen grundar sig på de bedömningar som nämnderna angivit på de 37 
nedbrutna nämndmålen med sina 67 indikatorer, som är kopplade till de 
kommunövergripande målen.  
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld och kommunstrateg Daniel 
Andersson är föredragande. 
Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-09-23 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2021-09-29 
Delårsbokslut 2021, investeringar och avskrivningar 

Delårsrapport 2021 för Svedala kommun 

Protokollsutdrag budgetutskottet 2021-09-23 

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 195  

Information om att tillskapa större samlingslokal i 
Svedala tätort  
Dnr 2020-000399  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Småskolan (den gamla folkskolan) från 1896 är belägen intill både kommunhus 
och Stortorget och står idag i princip oanvänd. Byggnaden är i behov av 
underhåll. Småskolan har ett lokalt historiskt värde, dock inget riksintresse, och 
ingår i den analys som varit ett underlag till Svedala Översiktsplan 2018.  

Svedala kommun har studerat hur Småskolan och resten av kvarteret Hjorten 
kan kompletteras med bebyggelse och hur bebyggelsen kan gestaltas 
volymmässigt, utifrån förutsättning och olika parters behov och önskemål.  

Föredragande är kommundirektör Johan Lundgren.  
Kommundirektören presenterar området kvarteret Hjorten och de tre 
alternativen som arbetsgruppen tagit fram. Nästa steg i processen är att ta fram 
en avsiktsförklaring till det kommunala bolaget med att arbeta vidare med ett av 
alternativen. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks 2021-05-17  (dnr 2020-399)  

Protokollsutdrag Ks 2020-12-14 § 246  (dnr 2020-399) 

Protokollsutdrag Ks 2017-05-02 § 92    (dnr 2017-306) 
Protokollsutdrag 2021-03-15 § 37         (dnr 2020-399) 

Protokollsutdrag 2020-10-12 § 194       (dnr 2020-317)  
Motionen om tillbyggnad av kommunhuset (dnr 2019-152) 
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§ 196  

Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet, 
etapp 1 
Dnr 2019-000542  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Svedala kommuns hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet, samt  
att Hållbarhetsstrategi – för miljömässig hållbarhet ersätter det tidigare 
miljömålsprogrammet. 

Reservationer 
Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD) och Peter Frost Jensen (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S) och Hellen Boij-Ljungdell (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att skapa en hållbar utveckling är prioriterat på alla nivåer. 
Föreliggande Hållbarhetsstrategi – för miljömässig hållbarhet utgår från de 
globala målen i Agenda 2030. 
Svedala kommuns samlade organisation har ett gemensamt ansvar för att 
arbeta utifrån hållbarhetsstrategin. Det praktiska arbetet utförs av 
verksamhetsområdena och de kommunala bolagen tillsammans med externa 
aktörer. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
hållbarhetsstrategin när det gäller implementering och uppföljning.  
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beslutade 23 januari 2020 att 
arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi skulle påbörjas. Arbetet inleddes 
med att förankra de globala målen (Agenda 2030), de planetära gränserna och 
Parisavtalet hos beslutsfattare.  

Ett flertal medborgardialoger genomfördes under hösten/vintern 20/21. Trots 
den pågående pandemin så medverkade sammanlagt 78 invånare och 
verksamma genom olika medborgardialoger, möten, webformulär och e-post.  

Utifrån forskningsläget och politikens önskemål om en hållbarhetsstrategi som 
relaterar till kommuninvånare och verksammas vardag, samt utifrån inkomna 
dialogsvar tog arbetsgruppen i mars 2021 fram ett förslag till strategi. Förslaget 
har under våren och sommaren bearbetats genom flera workshops och politiska 
dialogmöten med bland annat kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 
och partiföreträdare för att resultera i det förslag som presenteras för 
kommunstyrelsen 2 september 2021. Synpunkter från dialogen i 
kommunstyrelsen har nu medfört vissa justeringar i det föreliggande 
dokumentet. 
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Hållbarhetsstrategin för miljömässig hållbarhet innefattar tre strategiska 
målområden ”En klimatsmart vardag”, ”Ett friskt vatten” och ”En livskraftig 
närmiljö”. 

Hållbarhetsstrategi – för miljömässig hållbarhet ersätter det tidigare 
miljömålsprogrammet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av strategisk planeringschef till Ks, daterad 2021-09-28 
Strategi för miljömässig hållbarhet (2 versioner, i 1 av dem syns track&changes) 

Presentation Hållbarhetsstrategin, miljömässig del 2021-06-28 
Protokollsutdrag PLEX 2021-06-15 § 35 

Protokollsutdrag PLEX 2020-01-23 § 4 

Sammanställning av dialogresultat 
Koldioxidbudget Svedala kommun 2020-2040  

Skriftligt yrkande Sverigedemokraterna, kommunstyrelsen 2021-10-11  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på tillägget att ordet "ekologisk" infogas i 
meningen: Lantbruken levererar "ekologisk", hälsosam och klimatsmart mat till 
engagerade konsumenter. (punkt nr 4 på sidan 4) samt att ordet "fossilfri" 
ersätts med ordet "förnybar" i meningen: Kommunens energiförsörjning är 
fossilfri (då i stället med ordet "förnybar"). (punkt 1.1 på sidan 8) 

Ronny Johnsson (SD) yrkar att följande ändring ska ske i förslaget; att 
hållbarhetsstrategin endast ska ha utgången 2 globala mål, mål 6 och 15, och 
att de delar som behandlar globala målen 13, 14 ska utgå.  

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

Beslutsgång 
Ordförande ställer först liggande förslag mot Ronny Johnssons (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. 

Votering begärs och genomförs.  
Den som vill att liggande bifall vinner röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner 
nej utgår strategin från 4 globala mål.  

Omröstningsresultat: 8 Ja mot 3 Nej.   
Ja-röster: Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Sara Ripa (C), Peter 
Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), Hellen Boij-
Ljungdell (S), Linda Allansson Wester (M).  
Nej-röster: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD).  

Sedan ställer ordförande liggande förslag mot Ambjörn Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande om att infoga ordet "ekologisk". Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla liggande förslag.   
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Votering begärs och genomförs.  
Den som vill att Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande vinner röstar Ja, den 
det ej vill röstar Nej. Vinner nej behålls ordformuleringen i liggande förslag.  

Omröstningsresultat: 4 Ja mot 7 Nej.   
Ja-röster:  Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), 
Hellen Boij-Ljungdell (S).  
Nej-röster: Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Sara Ripa (C), Ronny 
Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), Linda Allansson 
Wester (M).  
Slutligen ställer ordförande liggande förslag mot Ambjörn Hardenstedts (S) 
ändringsyrkande om att ordet "fossilfri" ändras till "förnybar". Ordförande finner 
att kommunstyrelsen beslutar bifalla liggande förslag.   

Votering begärs och genomförs.  
Den som vill att Ambjörn Hardenstedts (S) ändringsyrkande vinner röstar Ja, 
den det ej vill röstar Nej. Vinner nej behålls ordformuleringen i liggande förslag.  
Omröstningsresultat: 4 Ja mot 7 Nej.   

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

Protokollsanteckning  
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet står 
bakom Socialdemokraternas tilläggsyrkanden om ekologiskt och förnybar 
energi.              
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§ 197  

Remissyttrande över granskningshandlingar av 
detaljplan för Evakuerings- och 
angreppsväg/Östra hamninfarten, Trelleborgs 
kommun 
Dnr 2021-000266  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att Svedala kommun lämnar följande yttrande angående Granskning detaljplan 
för Evakuerings- och angreppsväg/Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 mfl).  

Svedala kommun ar inget att erinra i den övergripande frågeställningen, men 
vill lyfta några frågeställningar om trafik:  
Svedala kommun vidhåller att det kvarstår frågetecken kring hur den nya 
Ringvägen kopplat till Trelleborgs kommuns stora utbyggnadsplaner kommer 
att påverka framtida trafikflöden genom Svedala tätort och hur vägvalen för 
trafiken blir om den närmaste vägen norrut från hamnen fortsatt är väg 108 via 
Svedala och Lund i stället för E6 via Malmö.   
Svedala kommun följer noga utvecklingen av ett ökat flöde av genomfartstrafik 
med främst tung trafik genom Svedala tätort. Konsekvenserna av ett ökat 
trafikflöde med främst tunga transporter genom Svedala tätorter på väg 108 
(statlig väg) behöver belysas ytterligare. Den åtgärdsvalsstudie som 
Trafikverket driver behöver avslutas, innan ställningstagande kan tas om 
konsekvenserna för detaljplanens genomförande. 

Svedala kommun ser fortsatt positivt på samverkan för bättre kollektivtrafik 
mellan kommunerna och till Malmö Airport. 

Sammanfattning av ärendet 
Trelleborgs kommun har granskningshandlingar till detaljplan för Evakuerings- 
och angreppsväg/Östra hamninfarten (Öster Jär 1:7 mfl), detaljplan 247 för 
synpunkter till och med 22 oktober.  
Detaljplanen är en del av arbetet med stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. 
Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 
4 000-5 000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg, en 
ny västlig delsträcka samt en ny östlig hamninfart (som även tjänar som en 
evakuerings- och angreppsväg).  
Svedala kommun har lämnat synpunkter tidigare i planprocessen. Svedala 
kommun ser allvarligt på ett ökat flöde av genomfartstrafik med främst tung 
trafik genom Svedala tätort och lämnar yttrande om förslaget till detaljplan. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör Annette Bengtsson, daterad 2021-09-29 
Följebrev Granskning detaljplan för Evakuerings- och angreppsväg/ östra 
hamninfarten (Öster Jär 1:7 mfl)    
Planbeskrivning 

Plankarta 

Miljökonsekvensbeskrivning 
DP 247 samrådsredogörelse  

Svedala kommuns yttrande 2020-02-10, KS 2020-000013 

Beslut skickas till 
Trelleborgs kommun 
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§ 198  

Remissyttrande av förslag till regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 
Dnr 2021-000204  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att överlämna kommunstyrelsens yttrande som Svedala kommuns synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har 2021-06-21 remitterat ”Tillsammans för ett hållbart Skåne 
Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025”. Syftet med programmet 
är att bidra till att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål 
samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Skåne. Programmet ska 
ge vägledning och stöd för prioritering av åtgärder och insatser hos aktörer i 
länet samtidigt som det ska bidra till ökad samverkan i det samlade regionala 
miljöarbetet under programperioden. Programmet är således inte bindande för 
kommunerna men de åtgärder som föreslås kan användas av kommunerna i 
kommunernas hållbarhetsarbete.  
Svedala kommuns synpunkter 
Länsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram knyter an till en mängd andra 
program och strategier som berör åtgärdsprogrammet. Det är dock utifrån 
förslaget svårt att skapa sig en helhetsbild över hur alla dessa knyter an till 
varandra samt deras inbördes hierarkier.  
Ett hållbart Skåne är prioriterat på alla nivåer. Svedala kommun har under 
2020–2021 tagit fram ett förslag till ”Hållbarhetsstrategi - för miljömässig 
hållbarhet” (ännu ej politiskt beslutad). Länsstyrelsens presenterade förslag till 
åtgärdsprogram stämmer på många sätt väl överens med tankegångarna i 
kommunens föreslagna strategi.  
Svedala kommun finner att det finns flera goda exempel på åtgärder i det 
föreslagna åtgärdsprogrammet som länsstyrelsen sänt ut på remiss. Dessa 
åtgärder kommer att kunna göra ett bra underlag till kommunens fortsatta 
arbete med att konkretisera den kommande Hållbarhetsstrategin.  
Svedala kommun anser att länsstyrelsen skulle kunna fokusera och 
konkretisera ytterligare för att visa de mest väsentliga åtgärderna först. 
Kommunernas generella roll i arbetet med miljömål och hållbarhetsarbetet är 
självklar, men att ”kommunerna” står som huvudaktör i 42 av 63 föreslagna 
åtgärder är inte rimligt. En genomgripande väsentlighetsanalys behöver göras 
för att kunna prioritera var kommunerna gör störst nytta. 
Svedala kommuns remissvar är innebär inte per automatik att kommunen 
kommer att ta ansvar som huvudaktör i de åtgärder där kommunen föreslås ha 
det ansvaret. Kommunens engagemang och arbetet med de för kommunen 
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viktiga miljöfrågorna kommer att styras genom kommunens arbete 
hållbarhetsstrategin.   
Länsstyrelsen Skåne har beviljat Svedala kommun anstånd för yttrande över 
förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen till den 13 oktober 2021. 
Ordinarie tidsfrist för synpunkter på förslaget till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen var 30 september 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av strategiskplaneringschef, daterad 2021-09-09 
Tillsammans för ett hållbart Skåne – Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2021–2025 (Remissversion juni 2021)   

Missiv remiss åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 
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§ 199  

Remissyttrande över Prövotidsredovisning och 
förslag på slutliga villkor avseende utsläpp av 
kadmium vid Malmö Airport M1452-12 
Dnr 2017-000380  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att översända Svedala kommuns samlade yttrande till Växjö tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen, målnr M 1452-12 tillsammans med relevanta handlingar. 

Sammanfattning av ärendet 
Swedavia har till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, inkommit med en 
prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor avseende utsläppen av 
kadmium till spillvattennätet från verksamheten vid Malmö Airport. Svedala 
kommun lämnar här sitt yttrande över detsamma.  
Swedavia har år 2013 meddelats tillstånd enligt miljöbalken för den fortsatta 
driften av verksamheten på Malmö Airport. I samband med prövningen ställde 
miljödomstolen krav på att hanteringen av spillvatten och dagvatten behövde 
utredas vidare av Malmö Airport genom en så kallad prövotidsredovisning. 
Flera utredningar har genomförts och Svedala kommun har bra dialog med 
Malmö Airport.  

Under prövotiden mellan år 2013–2021 har verksamheten utrett förekomsten av 
och möjliga åtgärder mot kadmium i spillvattennätet. Bolaget redovisar i sin 
prövotidsredovisning resultatet av provtagningar av kadmiumhalten i olika delar 
av flygplatsens område. Bolaget redovisar för de åtgärder som de utrett. I 
prövotidsredovisningen presenterar Swedavia AB två slutliga villkorsförslag 
rörande kadmium i spillvattennätet.   
Svedala kommun jobbar aktivt för att reducera kadmiumhalten i utgående renat 
vatten från Svedala avloppsreningsverk och i slammet som sprids på åkermark.   
Enligt redovisningen av prövotidsredovisningen finns det i dagsläget ingen 
information som pekar på att målsättningsvärdet 0,1 µg/l är möjligt att uppnå vid 
Malmö Airport. Bolaget pointerar att det är relevant att fortsätta att arbeta med 
0,1 µg/l som ett målsättningsvärde på sikt, för de fall att det i framtiden finns 
bättre förutsättningar än i dagsläget att uppnå detta värde.  

Kommunstyrelsen delar bedömningen tillsammans med bygg- och miljönämnd, 
teknisk nämnd, VA enheten att det inte är rimligt att idag komma ner till 
målsättningsvärdet 0,1 µg/l. Det är av yttersta vikt att Swedavia fortsätter sitt 
arbete med att minska kadmiumhalten till spillvattennätet. Målet för Swedavia 
bör vara att få ner halten av kadmium till målsättningsvärdet 0,1 µg/l. 
Swedavias fortsatta arbete med att minska kadmiumhalten i spillvattennätet bör 
bedrivas med hjälp av ett åtgärdsprogram.  
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Vidare anser Svedala kommun att målsättningsvärdet 0,1 µg/l behöver villkoras 
med tid då kadmiumhalten maximalt uppnår det värdet. Datumet i sig är inte 
kritiskt, utan det viktiga är att Swedavia fortsatta arbete måste aktivt fokusera 
på ständig minskning av giftiga utsläpp.   
För mer ingående redovisning av Svedala kommun yttrande hänvisas till 
Yttrande från teknisk nämnd av VA-chef Ingrid Edling, daterat 2021-09-21 och 
Yttrande från bygg- och miljönämnd av miljöinspektör Viktoria Olsson, daterat 
2021-09-21 tillsammans med nämndernas protokollsutdrag.  

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet 2021-09-30 och teknisk nämnd 
2021-09-28.  
Kommunstyrelsen erhöll förlängd svarstid till och med 13 oktober 2021 efter 
anmodan. Svarsfristen var tidigare 6 september 2021. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-09-28 

Yttrande från teknisk nämnd av VA-chef Ingrid Edling, daterat 2021-09-21  
Protokollsutdrag bygg- och miljönämnd 2021-09-30 
Yttrande från bygg- och miljönämnd av miljöinspektör Viktoria Olsson, daterat 
2021-09-21  

Aktbilaga 131 M 1452-12 Prövotidsredovisning - Swedavia Airports 
Aktbilaga 132 - Rapport av SWECO - Redovisning av prövotidsutredning 
Swedavia AB 
Aktbilaga 133 Kungörelse om prövotidsredovisning och förslag till slutliga villkor 
- Swedavia AB/Malmö airport - M 1452-12 

Beslut skickas till 
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

 



 

 

20(34) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 200  

Fondering inom VA-verksamheten för byggnation 
av bräddningsmagasin 
Dnr 2021-000245  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att från och med 2022 årligen fondera 2 000 tkr inom VA-verksamheten för 
byggnation av ett bräddningsmagasin vid det nu befintliga avloppsreningsverket 
i Svedala tätort. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige att från och med 2022 
årligen fondera 2 000 tkr inom VA-verksamheten för byggnation av ett 
bräddningsmagasin vid det nu befintliga avloppsreningsverket i Svedala tätort.  
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om att låta VA enheten fondera medel 
för ett bräddningsmagasin vid nuvarande avloppsreningsverk i Svedala. 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 30 2 st får medel avsättas till 
en fond för framtida nyinvesteringar inom ramen för kommunens Va-
verksamhet. Det är viktigt att betona att fondering bara får göras för 
nyinvesteringar och att denna nyinvestering ska komma hela VA-kollektivet till 
nytta. Utrymmet i nuvarande VA-taxa medger möjlighet till fondering.  

Svedala kommun står inför stora utmaningar avseende kapacitetsbehov för 
rening av spillvatten, utifrån en fortsatt expansion i kommunen enligt 
översiktsplan. Olika scenarier utreds: 

att gå med i VASYD och bygga en ledning till Nya Sjölundaverket 
att bygga ut eget reningsverk i Svedala avseende kapacitet 

att lägga en ledning för rening av spillvatten från Bara och Klågerup till Svedala 
tätort. 
Enligt VA Strategi tillför inget av ovanstående alternativ någon ny funktionalitet 
för VA-kollektivet i Svedala kommun. Det är fortsatt rening av spillvatten, 
oavsett var och i vems regi det utförs. Dock kommer det att krävas ett 
bräddningsmagasin i Svedala tätort. Detta oavsett om det läggs en ledning till 
nya Sjölundaverket eller att det egna reningsverket byggs ut. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Tn 2021-08-24 
Tjänsteskrivelse om Ställningstagande kring fondering inom VA-kollektivet 
2021-07-27 
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§ 201  

Måltidspolicy 2021 för Svedala kommun 
Dnr 2021-000191  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till måltidspolicy för Svedala kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att anta förslag till 
måltidspolicy för Svedala kommun. Dokumentet Måltidspolicy har uppdaterats 
med de synpunkter som framkom under teknisk nämnds möte 28 september.     

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 ska ägas av berörda, olika verksamheter har 
bidragit med sin del för att skapa en helhetssyn på måltiden. 
Hänsyn har tagits till remissyttranden från utbildningsnämnd, socialnämnd, 
pensionärsråd, funktionsrättsrådet och ungdomsrådet. 
I gällande förslag har även revideringar gjorts med hänsyn till 
kommunstyrelsens återremiss av ärendet i kommunstyrelsen 2021-06-28. 
Korrigeringar till följd av synpunkter kan läsas i bilaga markerade med rött i 
reviderat förslag. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-09-28 tillsammans med tjänsteskrivelse 
Reviderad måltidspolicy 2021-09-30 Uppdaterad enligt teknisk nämnds 
synpunkter  

Reviderad måltidspolicy rödmarkerade ändringar 2021-09-16   
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-28 § 166 (återremissen)  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar att i texten på sidan 5 i avsnittet "Val av 
livsmedel" att meningen som lyder "Våra måltider planeras så att vegetabilier 
ökas" ska finnas kvar i texten.  

Sara Ripa (C) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Ambjörn 
Hardenstedts (S) tilläggsyrkande.  
Ronny Johnsson (SD) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande.  . 
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Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande 
förslag, dels Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finnes att kommunstyrelsen bifaller liggande 
förslag.  

Votering begärs och genomförs.  
Den som vill bifalla liggande förslag röstar JA, den som ej vill röstar Nej. Vinner 
nej infogas meningen i policyn.  

Omröstningsresultat: 8 Ja-röster / 3 Nej-röster 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Lars Nordberg (M), Sara Ripa (C), Ronny 
Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), Peter Henriksson 
(ÄS), Linda Allansson Wester (M). 
Nej-röster: Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), Hellen Boij-Ljungdell 
(S). 

Protokollsanteckning  
Therese Wallin (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet står 
bakom Socialdemokraternas yrkande om att öka mängden vegetabilier i 
måltiderna.  
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§ 202  

Avgift och indexuppräkning för rökdetektor 
kopplat till trygghetslarm 
Dnr 2021-000242  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att besluta att avgiften för rökdetektor indexuppräknas årligen, från och med 
den 1 januari 2022. Avgiften är 2% av prisbasbeloppet, vilket avrundas till 
närmsta 10-tal kronor,  
att delegera till socialnämnden att en gång per år justera avgiften för 
rökdetektor enligt ovan beslutad modell, samt  
att beslutad om rökdetektor inlemmas i författningssamlingens skrift 2:06 och 
namnges sålunda till Avgift för trygghetslarm och rökdetektor. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att besluta att 
avgiften för rökdetektor indexuppräknas årligen, från och med den 1 januari 
2022. Avgiften är 2% av prisbasbeloppet, vilket avrundas till närmsta 10-tal 
kronor. 
Socialnämnden har beslutat erbjuda rökdetektor till ett självkostnadspris á 950 
kr vid beslut om trygghetslarm. För att underlätta hanteringen bör avgiften 
indexuppräknas årligen.  
2021 års avgift är 950 kr vilket ger 2% av prisbasbeloppet. Avgiften ska 
avrundas till närmsta 10-tal kronor. 

Avgiften för rökdetektorer regleras inte i avgiftsutrymmet.  
Upplysningarna kring rökdetektor införs i gällande Avgift för trygghetslarm (Ffs 
2:06). 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2021-08-26  

Avgift för trygghetslarm och rökdetektor (Ffs 2:06) - ny text är rödmarkerad 
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§ 203  

Reviderade bestämmelser och riktlinjer kring 
deltagande på distans vid sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnderna och utskotten 
Dnr 2021-000264  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att deltagande på distans får ske på sammanträden med utskott som har tre 
eller färre ledamöter, 

att sådant sammanträde ska följa riktlinjer för deltagande på distans vid 
sammanträden med utskott med tre eller färre ledamöter, daterade 2021-09-27, 
att ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om att åter tillåta deltagande på 
distans på sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna efter den 31 oktober 2021 under förutsättning att ett sådant beslut 
tas med hänsyn till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, samt 
att sådana sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna med deltagande på distans ska följa kommunens riktlinjer för 
deltagande på distans, daterade 2020-11-06.   
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
att anta riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträden med utskott som 
har tre eller färre ledamöter. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-29, § 40, att tillåta deltagande på 
distans i utskott med tre eller färre ledamöter med anledning av den pågående 
Covid-19-pandemin. Efter Folkhälsomyndighetens införande av lokala allmänna 
råd i Skåne län den 27 oktober 2020 fattade kommunfullmäktige beslut 2020-
10-28, § 90, om att tillåta deltagande på distans i sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten. Detta beslut 
gällde till och med den 30 juni 2021 och förlängdes till 31 oktober 2021 genom 
fullmäktigebeslut 2021-06-23 § 71. Riktlinjer för deltagande på distans antogs 
av kommunstyrelsen 2020-11-09 § 221 och kommunfullmäktige justerade 
nämndernas reglementen för att tillåta deltagande på distans genom beslut 
2020-12-09 § 109. 
Efter att Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att lätta på restriktionerna som 
antagits för att minska spridningen av Covid-19 kommer kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnderna åter hålla fysiska sammanträden från och 
med den 29 september 2021. Däremot kommer deltagande på distans fortsatt 
att vara tillåtet i utskott med tre eller färre ledamöter. Sådant deltagande på 
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distans ska följa de nya riktlinjerna för deltagande på distans vid sammanträden 
med utskott med tre eller färre ledamöter.  
Om nya regionala eller nationella restriktioner eller rekommendationer antas 
framöver, och dessa innebär att det blir olämpligt med fysiska sammankomster 
av det slag som sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna innebär, behöver kommunstyrelsen ha rätt att skyndsamt kunna 
fatta beslut om att återaktivera rätten för deltagande på distans. I sådant fall 
återaktualiseras även riktlinjerna för deltagande på distans i sammanträden 
med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten, som är 
daterade 2020-11-06.     
Vad gäller övriga möten som inte är reglerade i kommunallagen, exempelvis 
presidieberedningar och bromöten, får ordföranden för respektive möte avgöra 
om dessa ska ske fysiskt eller digitalt. 

Handlingar i ärendet 
Svedala kommun riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten, daterad 
2020-11-06  
Svedala kommun riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträden i utskott 
med tre eller färre ledamöter, 2021-09-27 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott  

 



 

 

26(34) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 204  

Sammanställning över inkomna förslag till Idé 
Svedala 
Dnr 2021-000257  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 17 maj 2017, § 73, att från och med 5 juni 2017 
införa möjligheten att lämna e-förslag (Idé Svedala). Enligt nu gällande 
reglemente för kommunstyrelsen ska fullmäktige en gång per år få en 
sammanställning över de förslag som överlämnats till nämnderna samt en 
redogörelse för nämndernas beslut för varje förslag. 
Fram till och med 21 september 2021 har 137 förslag inkommit varav 52 sedan 
förra redovisningen i maj 2020. Av de 52 förslagen har nio inte publicerats då 
de inte rört en kommunal angelägenhet eller på grund av att ett förslag med 
samma intention behandlats under de senaste tolv månaderna. Åtta förslag har 
inte fått tillräckligt många underskrifter för att prövas i nämnd och tre samlar 
fortfarande underskrifter. Övriga förslag har överlämnats till nämnd för 
beredning och beslut varav nämnderna beslutat att genomföra åtta fullt ut och 
tre delvis samt att ta med tre i framtida planering. Tio förslag genomförs inte 
och åtta förslag inväntar fortfarande beslut från nämnd.   
Kommunledningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-09-21 
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§ 205  

Sammanträdesplan 2022 
Dnr 2021-000252  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att sammanträdesdagar för kommunstyrelsen är:  

31 januari, 14 mars, 4 april, 2 maj, 7 juni, 27 juni, 29 augusti, 10 oktober,  
21 november samt 19 december, samt  

att uppdra åt nämnderna att planera sina nämndsammanträden för 2022 med 
hänsyn till budgetprocessen.  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige är:  

16 februari, 30 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 14 september (avgående), 19 
oktober (nya konstituerande), 26 oktober, 30 november (endast val till nämnder 
och styrelser), samt 7 december.  
att nämnder inte får sammanträda på samma tidpunkt under samma dag/kväll. 
Nämnder kan sammanträda samma dag/kväll, men möten får inte tidsmässigt 
överlappa varandra. Detta för att förtroendevalda som har flera uppdrag i 
nämnd/styrelse ska kunna närvara på samtliga kommunala sammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kanslienheten framlägger förslag på sammanträdesplaner för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2022.  

Kommunstyrelsen föreslås sammanträda på måndagar kl 13:30 och 
kommunfullmäktige på onsdagar kl 19:00, som det varit de senaste åren. 
Föreslagna sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
är inplanerade så att ärendegången främjas mellan kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. Sammanträdens för kommunstyrelsens utskott kommer att 
inplaneras i schemat så är ärendegången kan bli effektiv och smidig.  
Utformningen av förslag på tidplaner för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige har skett i samråd med ekonomichef med tanke på 
budgetprocessen. Hänsyn har även tagits till regionfullmäktiges sammanträden.  
Mötesfria kvällar är kvällar från kl 17 och då får inga kommunala sammanträden 
inplaneras. Mötesfria kvällar är avsedda för partiernas eget kommunalpolitiska 
arbete.  
Det allmänna valet 11 september 2022 gör att kommunfullmäktiges 
sammanträden under hösten anpassas till dessa särskilda omständigheter.  
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Enligt kommunallagen 5 kap 9 § Ordinarie val. Ledamöterna och ersättarna i 
fullmäktige ska väljas för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret. 
Närmast påföljande onsdag konstituerar det nya kommunfullmäktige sig för 
mandatperioden 2022–2026. Då ska fullmäktige välja presidium och 
valberedning samt bekräfta sammanträdesdagar för Kf 2022 och 2023. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen, daterad 2021-09-14 
Planeringskalender för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten 
2022 
Mötesfria kvällar 2022 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 206  

Begäran om utökad budgetram för 
kommunrevisionen 2021 
Dnr 2021-000288  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utöka kommunrevisionens budgetram för 2021 med 125 000 kronor, samt 
att finansiering sker genom minskning av kommunens anslag för finansiella 
reserven. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktiges presidium inkommit med en 
begäran om utökad driftsbudget för 2021. Som skäl för sin begäran anför 
revisionen bland annat att utifrån genomförd riskanalys för nämnder och 
styrelser för 2021 behöver revisionen 125 000 kronor ytterligare för att – utöver 
grundläggande granskning – kunna genomföra en fördjupad granskning 
avseende kommunens lokalförsörjnings- och investeringsprocess.  
Kommunrevisionen bör, liksom kommunens nämnder, planera sin verksamhet 
efter den budget revisionen tilldelats. Den budgetföljsamhet som ställs som krav 
på nämnderna gäller även kommunrevisionen. Kommunrevisionen tilldelades 
845 000 kronor i budget 2021. Revisionen har i år, förutom pågående revidering 
av delårsrapporten, genomfört tre granskningar samt två uppföljningar av 
tidigare granskningar vilket kan anses som rimligt. Då kommunen går mot ett 
överskott 2021 föreslår dock kommunfullmäktiges presidium att 
kommunrevisionen ska tilldelas ytterligare 125 000 kronor för 2021 enligt 
begäran. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-10-07  

Begäran om utökad budgetram för kommunrevisionen, daterad 2021-09-23 

 
 



 

 

30(34) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-10-11  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 207  

Julgåva till kommunens medarbetare 
Dnr 2021-000278  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bevilja kommunstyrelsen 1 700 000 kronor i tilläggsanslag 2021 för 
finansiering av julgåva till kommunens månadsavlönade medarbetare, samt 
att anslaget finansieras genom minskning av årets resultat 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En julgåva från en arbetsgivare till en anställd ska i normala fall 
förmånsbeskattas om värdet överstiger 500 kronor inklusive moms. Under 
perioden 1 januari – 31 december 2021 har dock Skatteverket beslutat om en 
tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att anställda inte förmånsbeskattas för 
gåvor från arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger  
2 000 kronor. Denna tillfälliga skattefrihet ger utrymme för att ge kommunens 
medarbetare en julgåva 2021 som överstiger sedvanligt värde.  
Enligt prognos går kommunen mot ett större överskott 2021. Nämndernas 
budgetföljsamhet är god. För att tacka kommunens medarbetare för gott arbete 
– och med beaktande av att Coronapandemin även under innevarande år krävt 
omfattande insatser i kommunens verksamheter – föreslår 
kommunledningskontoret att en julgåva ska lämnas till kommunens 
månadsavlönade medarbetare för högst 1 000 kronor. 
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§ 208  

Pensionsförvaltning rapport för augusti månad 
2021 
Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning för augusti månad 2021, Agenta 
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§ 209  

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr 2021-000241  

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 2021-09-27 
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§ 210  

Meddelande och skrivelser 
Dnr 2021-000243  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Skånes kommuner, medlemsavgift 2022, dnr 2020-000230 

 
b) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2021-08-24 § 89 Slutredovisning av 
nybyggnad av pumpstationer P2, P4 och T2 samt ombyggnad av pumpstation 
T7 
 
c) Bygg- och miljönämnd, Protokoll  2021-09-02 § 77 Gällande revision av 
livsmedelskontroll - BM-2021-432 

 
d) Skånetrafiken, Serviceresor, Statistik färdtjänst Svedala 2021 Halvår 1, Ks 
dnr 2021-000125 

 
e) Sydvatten, sammanträdesprotokoll 304, 2021-05-28 

 
f) Skånetrafiken, Serviceresor, Nyhetsbrev om en ny tjänst för resenärer som 
ska uppsöka vård utanför Skåne. 
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§ 211  

Rapporter och anmälningar 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse från 
kommunstyrelsens  
* personalutskotts möte 2021-09-21  

* budgetutskotts möte 2021-09-23  

* plan- och exploateringsutskotts möte 2021-09-30. 
 
Kommundirektör Johan Lundgren rapporterar om kommunförvaltningens arbete 
med anledning av Coronapandemin (Covid-19). 

 

Information ges också om  
* Leader-strategin 

* LAG-mötet 30/9 
* HAR-projektet. 
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