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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 8 november 2021 kl 13:45-17:55,  
ajourneras kl 14:35-14:45, 15:55-16:05, 16:35-16:45. 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Per Mattsson 

Justeringens plats och datum Protokollet justeras med digital signering, 2021-11-10 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
digital signering, se sista sidan i protokollet Paragrafer §§ 212-233 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

 
digital signering, se sista sidan i protokollet 

 

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

 
digital signering, se sista sidan i protokollet 

 

 Per Mattsson  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-08 

Anslaget sätts upp 2021-11-11 Anslaget till och med 2021-12-03 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, Kanslienheten  
 

Underskrift 

 
digital signering, se sista sidan i protokollet 

 

 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      §§ 212-232 
Tobias Ström (SD) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Peter Henriksson (ÄS)                                       §§ 212-232 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Hans Järvestam (M) 
Torbjörn Sköld (S) för Valentin Jovanovic (S) 
Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS)           § 233 
Caroline Gullstrand (SD) för Ronny Johnsson (SD)   § 233     

Ersättare 

Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Caroline Gullstrand (SD)                                   §§ 212-232 
Magnus Lilja (SD) 
Mats Bentmar (ÄS)                                            §§ 212-232 
Therese Wallin (MP) 

Övriga närvarande (förtroendevald och tjänstepersoner) 

Per Olof Lindgren (L), ordförande Teknisk nämnd 
Kommundirektör Johan Lundgren                     §§ 220-232, samt del av 233 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell                                   §§ 212-229 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld   §§ 212-232, samt del av 233 
Kommunstrateg Daniel Andersson                   §§ 212-229 
Teknisk chef Fredrik Löfquist                            §§ 212-225 
Bygg- och miljöchef Anna Cedergren               §§ 224-225 
HR-chef Kim Nybble                                         §§ 232, samt del av 233 

 

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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§ 212  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande föreslår kommunstyrelsen att sammanträdet startar en kvart senare 
än påannonserat på grund av att kommunstyrelsen drog över tiden i arbetet 
med det arrangemang om näringslivsfrågor för kommunstyrelsen som ägt rum 
på förmiddagen och efter lunch.   

Ordförande föreslår att ärendena behandlas i den ordning så de passar 
föredraganden och att kommunstyrelsen börjar med de ärenden som inte 
behöver kommundirektörens närvaro, eftersom kommundirektören har 
meddelat att han kommer senare till kommunstyrelsens sammanträde.  

Ärendena behandlas sålunda i följande ordning i förhållande till kallelsen: 
Ärende 4 som nr 2, ärende 11 som nr 3, ärende 12 som nr 4, ärende 17-21 som 
nr 5-9, ärende 5-6 som nr 10-11, ärende 8-9 som nr 12-13, ärende 7 som nr 14, 
ärende 15-16 som nr 15-16, ärende 2-3 som nr 17-18, ärende 10 som nr 19, 
ärende 22 som nr 20, ärende 14 som nr 21, ärende 13 som nr 22. 
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§ 213  

Intern kontroll 2022 för Svedala kommun 

Dnr 2021-000300  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att övergripande internkontrollpunkter 2022 för alla nämnder är 

*   Obetalda leverantörsfakturor    

att kommunstyrelsens egna internkontrollpunkter 2022 är 

*   Allvarliga it attacker/hot 

*   Verksamhetskritiska system 

*   Utbetalning av felaktiga arvoden, samt  

*   att i arbetet med kommunstyrelsens egna internkontrollpunkter 2022 kan 
andra nämnder/verksamhetsområden behöva involveras efter behov, eftersom 
dessa internkontrollpunkter ska belysa samtliga verksamhetsområden. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. Enligt 
kommunens reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen ett särskilt 
ansvar för den interna kontrollen i hela kommunen. En väl fungerande intern 
kontroll är ett viktigt styrverktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och följer de politiska intentionerna. 

Samtliga nämnder (utom Valnämnden) kommer att besluta om egna interna 
kontrollplaner för 2022. Planerna tas fram utifrån anvisningar från 
ekonomienheten med risk- och konsekvensanalys och med hänsyn till 2021 års 
uppföljning.  

Intern kontrollprocessen har för 2022 justerats så att kommunstyrelsen först tar 
fram sina egna risker och övergripande kontrollpunkter som ska gälla alla 
nämnder. Detta utgör sedan underlag för övriga nämnders egna interna 
kontrollplaner. Ett förslag om fyra risker där en utgör en övergripande risk har 
tagits fram av kommunledningskontoret med risk- och konsekvensanalys.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2021-10-26 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt förslag till beslut.  

Kommunstrateg Daniel Andersson är föredragande.  

Vid dagens sammanträde framkom att kommunstyrelsen gärna ser en dragning 
på kommande sammanträde av IT-chef som informerar om hur kommunen idag 
arbetar med frågan allvarliga it attacker/hot. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks bu 2021-10-26 § 27 

Tjänsteskrivelse av kommunstrateg Daniel Andersson, daterad 2021-10-19 

Förslag på internkontrollpunkter från kommunledningskontoret 2022 

Beslut skickas till 
Alla nämnder, utom valnämnden 

Stabschef  

IT-chef 

HR-chef 
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§ 214  

Konstpolicy för Svedala kommun  

Dnr 2020-000349  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att tillföra följande mening i konstpolicyn ”Konstnärlig utsmyckning i och/eller i 
anslutning till byggnationer inom kommunkoncernen ska hanteras i samband 
med avsiktsförklaring/preliminärt hyresavtal, där enprocents-regeln ska vara 
vägledande” och ändra uppdraget om framtagning av rutin för konstpolicy till 
”Rutiner för konst och konstnärlig utsmyckning som stöd för hanteringen av 
konstpolicyn tas fram av förvaltningen och beslutas av 
kommunledningsgruppen.” och en redaktionell rättelse i citatet på sidan 2, samt 

att det är denna version av konstpolicyn som framläggs kommunfullmäktige för 
beslut.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

anta Konstpolicy för Svedala kommun och att den gäller från 2022-01-01, samt 

att upphäva Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Ffs 1:45) att 
gälla från 2021-12-31.          

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
anta förslaget till Konstpolicy för Svedala kommun samt att upphäva nuvarande 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Ffs 1:45).  
Konstpolicyn behandlar konstnärlig gestaltning och dess finansiering samt 
hantering av konstdonationer och konstgåvor i Svedala kommun.  

Intentionen med kommunens konstpolicy är att Svedala kommuns invånare ska 
få uppleva och möta konst i sin vardag och att offentlig konstnärlig gestaltning 
ska bidra till gestaltningen av offentlig miljö i kommunen. Under hösten 2020 
remitterade Kultur- och fritidsnämnden förslag till konstpolicy till 
kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd, 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt till Svedalahem och Svedab för 
yttrande. Kultur- och fritidsnämnden har beaktat inkomna synpunkter.   

Kommunstyrelsen har vid ordförandeberedning 2021-10-27 beslutat införa 
några ändringar i kultur- och fritidsnämndens framtagna förslag till ändringar. 
Ändringarna finns i kommunstyrelsens beslut ovan. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Kof 2021-09-29 § 53 Förslag till konstpolicy för Svedala 
kommun 
Konstpolicy för Svedala kommun, Kommunstyrelsens förslag 
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation (Ffs 1:45)         
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§ 215  

Yttrande över granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Dnr 2021-000250  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att översända HR-enhetens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 som 
kommunstyrelsens svar till revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen genomförde under 2021 en granskning av kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete. KPMG har på uppdrag av revisionen genomfört 
denna granskning. Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen och 
granskade nämnder i huvudsak bedriver ett tillfredsställande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och 
riktlinjer. Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsats har revisionen 
lämnat fyra mer specifika områden där kommunstyrelsen och granskade 
nämnder rekommenderas att vidta en del åtgärder. 

Revisionen har lämnat granskningen för yttrande till kommunstyrelsen. Förslag 
till yttrande har tagits fram av HR-enheten.  

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet 2021-10-25 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks pu 2021-10-25 § 27  

Tjänsteskrivelse av HR-parter, daterad 2021-10-14 

Granskning avseende kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, daterad 
2021-08-19. 

Missiv – uppföljning av granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete    

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 216  

Förslag om upphävande av äldre regler för bidrag 
till fristående (icke-kommunala) verksamheter 

Dnr 2021-000284  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva dels upphäva Regler för bidrag till pedagogisk omsorg i enskild 
regi, dels upphäva Regler för bidrag till enskilda förskolor, fritidshem samt 
fristående skolor bedrivna i Svedala kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att dels upphäva 
Regler för bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi, dels upphäva Regler för 
bidrag till enskilda förskolor, fritidshem samt fristående skolor bedrivna i 
Svedala kommun. 

Reglerna är inte längre i överensstämmelse med gällande lagstiftning, politisk 
organisation och förhållanden i övrigt och föreslås därför bli upphävda. 

Utbildningsnämnden har gett verksamhetsområde Utbildning i uppdrag att göra 
en översyn över de styrdokument som avser utbildningsnämndens 
ansvarsområde i Svedala kommuns författningssamling. Skälet är att det kan 
finnas andra styrdokument inom utbildningsnämndens ansvarsområde som kan 
behöva uppdateras eller upphävas. 

Handlingar i ärendet 
Protokoll Un 2021-09-27 § 86 Förslag om upphävande av äldre regler för bidrag 
till fristående (icke-kommunala) verksamheter 

Tjänsteskrivelse Un Förslag om upphävande av äldre regler för bidrag till 
fristående verksamheter 

Regler för bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi (FFs 3:06) 

Regler för bidrag till enskilda förskolor, fritidshem samt fristående skolor 
bedrivna i Svedala kommun (Ffs 3:05)    
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§ 217  

Svar på motion om Holmagårdens särskilda 
boende 

Dnr 2021-000178  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt, Torbjörn Sköld och Leif Göthed, Socialdemokraterna, har 
inlämnat en motion om Holmagårdens särskilda boende. Kommunfullmäktige 
har överlämnat motionen till Socialnämnden för yttrande. Socialnämnden 
framlägger förslag till kommunfullmäktige om att besluta avslå motionen. 

Motionärerna anser att den lösning som föreslås i samband med att 
Holmagården inte evakueras godtagbar. Det särskilda boende Holmagården 
ska renoveras under 2022. Motionärerna yrkar därför följande. 

- att deras tidigare förslag om att bygga nytt och renovera den äldre fastigheten 
till andra ändamål tas upp igen för ny bedömning. 

- att man alternativt tittar på en annan fungerande evakueringslösning med till 
exempel paviljonger i anslutning till Holmagården. 

- att lösningarna är kommunicerade och förhandlade och godkända ur 
arbetsmiljösynpunkter. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-14 att teckna en avsiktsförklaring med 
Svedalahem om ombyggnation av Holmagårdens hygienutrymmen så att de 
uppfyller de krav som framförts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande. 

Under våren 2021 har projektering inletts och arkitekt- och konstruktions-
ritningar tagits fram. Därtill fattade socialnämnden beslut 2021-03-25 om tillägg 
under renoveringen för att stärka kvalitén och framtidssäkra Holmagården som 
särskilt boende. 

Socialnämnden tecknade 2021-06-17 avtal om förhyrning av Hemsös lokal 
Solskiftet 1 i Oxie för att använda som evakueringsboende. Bedömningen var 
att Hemsös fastighet Solskiftet i Oxie var bäst lämpad för att erbjuda ett tryggt 
evakueringsboende för vårdtagarna på Holmagården. Därtill för att hålla ner 
tiden och kostnaderna för renoveringen. Fastigheten bedöms kunna erbjuda 
såväl god boendemiljö för vårdtagarna som en god arbetsmiljö för 
medarbetarna under renoveringstiden. Fastigheten bedöms vara helt utformad 
för målgruppen och fastighetens storlek möjliggör en evakuering av hela 
Holmagården. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Sn 2021-08-26 § 60 svar på motionen 

Motion om Holmagårdens särskilda boende, inkom 2021-06-21      
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§ 218  

Anmälan om delegationsbeslut 

Dnr 2021-000308  

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 2021-10-26     
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§ 219  

Pensionsförvaltning rapport för september månad 
2021 

Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

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

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning för september månad 2021, Agenta  

 

 



 

 

15(39) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-08  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 220  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2021-000281  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
Teknisk nämnd, protokoll Tn 2021-09-28 § 112 Renovering av 
avloppsreningsverket 

Teknisk nämnd, protokoll Tn 2021-09-28 § 100 Tilldelningsbeslut om 
upphandling av förnyelse av VA- ledningar i Södergatan 

Bygg- och miljönämnd, protokoll BMn 2021-10-21 § 95 Komplettering av 
åtgärdsplan för Livsmedelskontrollen 

Bostads AB Svedalahem, styrelseprotokoll 2021-09-27 § 45-52 (dnr 2021-39) 

SVEDAB, styrelseprotokoll 2021-09-27 § 39-43 (dnr 2021-40) 

Leader Söderslätt, Lokal utvecklingsstrategi för Söderslätt 2023-2027  (dnr 
2021-236) 

Länsstyrelsen Skåne, Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner för 
2022 

 

Avlåten skrivelse 

Brev till Luftfartsverkets styrelse och koncernledning samt infrastrukturminister 
Tomas Eneroth angående centralisering av flygledningscentral på Malmö 
Airport till Stockholm Arlanda (dnr 2021-293)      
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§ 221  

Bara Backar - tilläggsavtal och kommande 
etapper 2 och 3 

Dnr 2020-000247  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att tilläggsavtal ska ingås med exploatörer inom Bara Backar, samt 

att omgående påbörja färdigställandet av Bara Backar etapp 2 och 3, 

att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ingå tilläggsavtal efter 
samråd med kommunstyrelsens presidium och oppositionsråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med att ta fram tilläggsavtal till de befintliga exploateringsavtalen har 
pågått under 2021. Kommunen har ombetts att ta fram ett förslag där varje 
etapp justeras för sig.  

Det finns nu ett förlag till tilläggsavtal där fördelningsnyckel, slutreglering av 
varje etapp och reglering av tvisten med Svevia finns med. 

Ambitionen är fortsatt att varje exploatörs procentuella fördelning av verkliga 
slutliga totala kostnader ska fastställas. Genom upprättande av tilläggsavtal och 
beslut av dessa kan upphandling av etapp 2 och 3 påbörjas. Med detta beslut 
startar nu kommunen arbetet med att färdigställa etapp 2 och 3. 

Teknisk chef Fredrik Löfqvist är föredragande.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 2021-10-25 

Tilläggsavtal (Lindahl 2021-10-30) 

Kommunens förslag till ansökan om stämning av Svevia rörande Bara Backar 

Svevias förslag till ansökan om stämning av Svevia rörande Bara Backar 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar på följande tilläggs-besluts-att-sats: att 
kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ingå 
tilläggsavtal efter samråd med kommunstyrelsens presidium och 
oppositionsråd. 

Linda Allansson Wester (M) påpekar även att ärendet ska beslutas av 
kommunfullmäktige.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan ta beslutet i sin 
helhet med ordförandes tilläggsyrkande, vilket kommunstyrelsens bifaller.  
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§ 222  

Bara backar, etapp 1 - entreprenadjuridisk tvist 
med Svevia AB 

Dnr 2019-000374  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ingå förlikningsavtal med Svevia.     

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet handläggs av kommunens juridiska ombud vid MAQS advokatbyrå i 
dialog med exploatörerna genom deras ombud vid Delphi advokatbyrå.  

Svevia och Svedala kommun har via ombud kommit fram till att det finns 
förutsättningar för att förlika tvisten rörande entreprenaden på Bara Backar 
etapp 1 mellan parterna. Med anledning av detta föreslås att tvisten förlikas och 
att förlikningsavtal tas fram och hanteras genom beslut i kommunstyrelsen.    

Teknisk chef Fredrik Löfqvist är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 2021-10-27 

Förlikningsavtal med Svevia 

Kommunens förslag till ansökan om stämning av Svevia rörande Bara Backar 

Svevias förslag till ansökan om stämning av Svevia rörande Bara Backar   
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§ 223  

Reviderad avfallstaxa 2022 Svedala kommun 

Dnr 2021-000297  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta föreslagen avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att anta 
föreslagenavfallstaxa 2022 Svedala kommun att gälla från och med 1 januari 
2022.              

Från och med 1 januari år 2022 kommer kommunen att få ansvaret för 
insamling och återvinning av returpapper. Insamlingen från flerfamiljshus och 
verksamheter kommer att ske genom ett så kallat auktorisationssystem. Sysav 
kommer inom sitt tjänstekoncessionsuppdrag att skriva avtal med auktoriserade 
entreprenörer. Kommunen måste besluta om en maxtaxa och denna taxa ska 
entreprenörerna hålla sig inom i avtal med respektive fastighetsägare och 
verksamhetsutövare.  I övrigt innehåller avfallstaxan inga förändringar jämfört 
med tidigare antagen avfallstaxa. 

Avsnittet som tillkommit i avfallstaxan heter 2.2 Auktoriserad hämtning av 
returpapper för flerfamiljshus och verksamheter. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Tn 2021-10-26 § 120  

Tjänsteskrivelse av projektledare, Sysav, daterad 2021-09-30 

Avfallstaxa 2022 Svedala kommun - förslag 
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§ 224  

Justering av VA-taxa 2022 

Dnr 2021-000287  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att höja brukningstaxorna inom VA-taxan med 5 % från och med 2022-01-01,  

att upphäva uppdraget ”att göra en revidering av VA-taxans uppbyggnad för att 
kunna träda i kraft 2022-01-01” givet 2020-10-28 § 84, samt  

att ge teknisk nämnd i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av VA-
taxans uppbyggnad. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att fatta beslut om 
att höja brukningstaxorna inom VA-taxan med 5 % från och med 2022-01-01, 
att upphäva uppdraget ”att göra en revidering av VA-taxans uppbyggnad för att 
kunna träda i kraft 2022-01-01” givet 2020-08-25 § 83, samt att ge Miljö och 
teknik i uppdrag att ta fram ett förslag på revidering av VA-taxans uppbyggnad.        

En höjning av brukningsavgiften om 5 % föreslås, vilket är 2 procentenheter 
lägre än den nivå som låg i plan förra året för 2022. Först och främst beror det 
på att de taxor som tas in under 2021 gör att det underskott som fanns från 
2020 på ca -2,7 mnkr täcks i sin helhet och att ett överskott på ca +0,4 mnkr 
uppstår som behöver återställas till kollektivet.  

Orsaken till det stora överskottet 2021 kommer av en höjd förbrukning på grund 
av ökat hemarbete. Då rekommendationerna om hemarbete hävs från 29 
september 2021 räknar VA-enheten med att taxeintäkterna sjunker med ca 3,0 
mnkr till nästa år. Därmed föreligger ett visst höjningsbehov för att täcka de 
kostnader som finns i verksamheten samt den fondering som teknisk nämnd 
föreslår Kf beslutade om 2021-08-24 § 95.  

I verksamhetens kostnader ligger medräknat att utöka personalstyrkan.  

Det har framkommit i arbetet med revidering av VA-taxans uppbyggnad att VA-
taxan som Svedala kommun tillämpar sedan tidigare avviker från vad som är 
den standard som Svenskt Vatten utvecklat på basis av Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Då dessa avvikelser har en stor påverkan på 
kommunens ekonomi behöver beredningstiden förlängas.  

En förändrad VA-taxa medför också betydande administrativa åtgärder, vilka 
bedöms inte kunna genomföras innan 2022-01-01. Av dessa anledningar 
föreslås att det tidigare uppdraget ersätts med ett nytt uppdrag. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Tn 2021-09-28 § 113 
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Tjänsteskrivelse av VA-chef Ingrid Edling, 2021-09-21 

Budget 2022 kapitalkostnad-utveckling VA 2022-2024, 2021-06-11 

Utökning av abonnentmängden medtagen i VA-taxans utveckling prognos 
2021-2024   

Protokollsutdrag Kf 2020-10-28 § 84 Justering av VA-taxan 2021 (dnr Ks 2020-
111) 
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§ 225  

Ny plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och 
för brandfarliga varor i Svedala kommun  

Dnr 2021-000310  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta ny plan och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i 
Svedala kommun, i enlighet med bifogat förslag,  

att delegera till bygg- och miljönämnden att indexjustera den nya taxan utifrån 
PKV (prisindex kommunal verksamhet), samt 

att den nya antagna plan- och bygglovtaxa tillämpas från och med 2022-01-01 
och att plan- och bygglovtaxa, antagen av Kf 2011-05-09, § 81 upphävs. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta ny 
Plan och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala 
kommun, i enlighet med liggande förslag samt att upphäva nuvarande taxa 
inom området.  

Bygg och miljö har sett över plan- och bygglovstaxan för att förenkla taxan. I 
förslag till ny taxa framgår kostnaden i kronor för varje åtgärd, olika 
delkostnader har bakats in från början. Antalet kategorier inom varje område 
har också blivit färre. Det kommer bli lättare för medborgare och 
verksamhetsutövare att utläsa vad deras ansökan kommer att kosta. Det 
kommer också att bli lättare för oss tjänstepersoner att använda taxan vid 
debitering.  

Syftet med taxan är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader i de 
delar av verksamheten som taxan får omfatta. Avgifterna har bearbetats för de 
olika åtgärderna bättre ska spegla den tidsåtgång som krävs. Till följd av detta 
har till exempel förhandsbesked blivit dyrare då dessa ärenden tar mycket tid i 
anspråk med utredningar och många remissutskick. 

Taxan kommer inte som idag att prisjusteras genom att milliprisbasbeloppet 
finns med i taxans formler. Bygg- och miljönämnden föreslår att får mandat av 
kommunfullmäktige att indexjustera taxan utifrån PKV (prisindex kommunal 
verksamhet) som tas fram av SKR. 

Det finns en övergångsbestämmelse i den nya taxan § 5 som lyder: Om ett 
ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har 
byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en 
lägre avgift för den sökande. 

Bygg- och miljöchef Anna Cedergren är föredragande.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag BMn 2021-10-21 § 105 Ny Plan- och bygglovstaxa inklusive 
mätning och för brandfarliga varor 

Tjänsteskrivelse av bygg- och miljöchef, bygglovsamordnare, daterad 2021-10-
21 

Förslag till ny taxa "Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för 
brandfarliga varor" 

Tabell A Taxetabeller för lov, anmälan mm 

Tabell B Taxetabeller för planavgift och planbesked 

Tabell C Taxetabell för brandfarliga och explosiva varor mm 

Plan- och bygglovstaxa antagen av Kf 2011-05-09, § 81 
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§ 226  

Ansökan inför SommarRock Svedala 2022 

Dnr 2021-000304  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja S.M.U.R.F bidrag om 50 000 kronor för evenemanget Sommarrock 
2022,  

att utbetala ytterligare 15 000 kronor till S.M.U.R.F. i syfte att bidra till 
merkostnad för finansiering genom checkkredit, samt 

att delegera till kommunstyrelsens ordförande att fatta övriga eventuella 
erforderliga beslut med anledning av kommunens partnerskap med S.M.U.R.F 
rörande SommarRock Svedala 2022 inklusive borgensåtagandet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ingå borgen för Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) för 
checkkredit. Kreditbeloppet är begränsat till 2 miljoner kronor. Checkkredittiden 
är begränsad till och med den 30 september 2022, samt 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta övriga eventuella erforderliga beslut 
med anledning av kommunens borgensåtagande.       

Sammanfattning av ärendet 
Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F.) har inkommit med ansökan 
inför arrangemanget av den 33:e upplagan av SommarRock. Ansökan rör bland 
annat bidrag för evenemanget, disponering av lokaler och borgensåtagande för 
att S.M.U.R.F. ska kunna ansöka om och få beviljad checkkredit från Skurups 
Sparbank.  

På grund av Coronapandemin ställdes SommarRock 2020 och 2021 in. 
Kommunstyrelsen beslutade 17 maj 2021, med anledning av det inställda 
evenemanget 2021, att Svedala kommun ska ingå nytt avtal om partnerskap 
m.m. med Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) avseende 
SommarRock Svedala 2022 med samma förutsättningar och villkor som 
kommunstyrelsen beslutade om inför SommarRock 2020. Kommunstyrelsen 
beslutade även att delegera till kommunstyrelsens ordförande att – efter 
samråd med oppositionsråden och kommunstyrelsens förste vice ordförande 
underteckna avtal om partnerskap m.m. med S.M.U.R.F avseende 
SommarRock Svedala 2022. Ett sådant avtal är under framtagande.  

Kommunstyrelsen behöver nu fatta beslut om eventuellt bidrag och 
kommunfullmäktige behöver besluta om borgensåtagandet. Eftersom 
checkkrediten innebär en löpande kostnad utgick våren 2021 – i enlighet med 
beslut av kommunstyrelsen 2020 och 2021 – bidrag om 30 000 kronor för 
finansiering av denna. S.M.U.R.F beviljades under våren 2021 även ett bidrag 
av statens kulturråd om 320 700 kronor.      
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Handlingar i ärendet 
Ansökan SommarRock Svedala 2022 

Budget för SommarRock Svedala 2022  

Handlingsplan för SommarRocken i Svedala 2022–2024  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-05-17, § 114    

Beslut skickas till 
Svedala Musikers Unga RockFörening (S.M.U.R.F) 

Ekonomi- och utvecklingschef  

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 227  

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala 
företagen Svedala kommunhus AB, Bostads AB 
Svedalahem och SVEDAB för 2021 

Dnr 2021-000303  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att konstatera att den verksamhet som Svedala kommunhus AB, Bostads AB 
Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab) bedrivit under 2020 varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna, bolagsordningarna och ägardirektiven. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut för varje 
sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § samma lag pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna.  

Representanter för Svedala kommunhus AB, Svedalahem och Svedab samt 
från kommunförvaltningen hade den 20 oktober 2021 ägardialog och 
överläggning avseende om bolagens verksamheter varit förenliga med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Vid ägardialogen fördes vidare bland annat samtal kring 
ekonomisk prognos och verksamhetsrisker idag och imorgon. Vid ägardialogen 
framgick inget annat än att bolagen uppfyller det som ålagts dem vilket även 
stöds av bolagens årsredovisningar. Denna slutsats styrks även av att 
kommunrevisionen tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelserna i de tre bolagen i 
samband med att årsredovisningarna lades fram under våren 2021.  

Svedala kommunhus AB bildades i september 2018. Även Svedala 
kommunhus AB har enligt kommunledningskontorets bedömning bedrivit en 
verksamhet som varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för bolagsordning, ägardirektiv och de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsen föreslås i beslut konstatera att bolagens verksamhet har varit 
förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-10-20 

Svedala kommunhus AB:s årsredovisning för 2020 med granskningsrapport 

Bostads AB Svedalahems årsredovisning för 2020 med granskningsrapport 
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Svedala Exploaterings AB:s årsredovisning för 2020 med granskningsrapport     

Beslut skickas till 
VD Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB (Svedab) 

Styrelseordförande Bostads AB Svedalahem och Svedala Exploaterings AB 
(Svedab) 

Styrelseordförande Svedala kommunhus AB 

Kommunrevisionen  
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§ 228  

Reviderad budget 2022 med ram för 2023-2024 
(budgetventil) 

Dnr 2021-000016  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa reviderad budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 enligt i ärendet 
redovisad ekonomisk plan: 

* Justerade budget och anslag för nettokostnader, 

* Justerad Investeringsbudget 2022 med flerårsplan, 

* Resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. 

att bevilja kommunstyrelsen 2 000 tkr i tillfälliga anslag i syfte att användas till 
förstudier, projektering och planläggning av eventuellt kommande 
fastighetsutvecklingsprojekt, 

att bevilja 360 tkr i permanenta anslag till kommunstyrelsen i syfte att stärka 
näringslivsarbetet i Svedala kommunen, 

att bevilja 326 tkr i permanenta anslag till utbildningsnämnden i syfte att erbjuda 
gratis busskort åt alla ungdomar i gymnasieför ålder bosatta i Svedala kommun,  

att bevilja teknisk nämnd 500 tkr i permanent anslag i syfte att användas för 
gräsklippning, arbete med biologisk mångfald och informationsinsatser kring 
biologisk mångfald, samt 

att finansiering sker inom justerad ram. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 23 juni 2021, § 67, förslag till budgetramar i 
enlighet med Svedala kommuns budgetmodell. I budgetprocessen finns 
möjlighet att i november månad justera budgeten för kommande år utifrån 
ändrade förutsättningar såsom som reformförändringar och 
omvärldsförändringar; den så kallade budgetventilen. Denna möjlighet är 
reglerad i 11 kap 10 § kommunallagen. 

Sedan kommunfullmäktige fastställt ramarna i juni månad har flera händelser 
inträffat och som fått en påverkan på budget 2022. Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) senaste skatteprognos, cirkulär 21:35 - Budgetförutsättningar 
för åren 2021-2024, visar på en bättre utveckling av skatter och statsbidrag 
jämfört med den prognos som låg till grund för junibudgeten. Revideringen av 
skatteunderlaget och statsbidragen bygger dels på en ändrad syn på 
sysselsättningsutvecklingen, dels på förändringar av anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning i samband med regeringens höstproposition. 
SRK, Regeringen och Ekonomistyrningsverket räknar alla med en bättre 
konjunkturåterhämtning. För Svedala kommuns del beräknas intäkterna från 
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skatter och statsbidrag öka med 22,1 mnkr. Till följd av en bättre 
skatteutveckling finns i och med det möjligheter att göra justeringar i ventilen 
och i beredningen av ventilen föreslås att verksamhetens nettokostnader i 
budget 2022 tillförs justeras upp med 6,3 mnkr som ett led av olika 
tilläggsanslag. 

Det finns även betydande förskjutningar i genomförandet av investeringarna 
som inte varit beaktade när budget 2022 med flerårsplan togs i 
kommunfullmäktige den 23 juni 2021.  

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om en 
korrigerad budget för 2021. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2021-10-30 

Reviderad budget 2022 med flerårsplan 2023–2024 (ventilen) tillsammans med 
handlingarna: 

 * justerad budget och anslag för nettokostnader 

 * justerad investeringsbudget 2022 med flerårsplan 

 * resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget 2022 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2021-10-26, § 26 

Förslag på tilläggssatsningar från KSO i samband med beslut om den så 
kallade budgetventilen 

Offert samt skriftlig information om ungdomsbiljett (KSOs budgetventil) 

Initiativärende (SD) Utöka gräsklippningen i Svedala kommun, inkom 2021-09-
23 

Förslag på tilläggssatsningar från S, Mp och V i samband med beslut i 
budgetventilen för 2022 års budget 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag samt bifall till eget 
tilläggsförslag: Förslag på tilläggssatsningar från S, Mp och V i samband med 
beslut i budgetventilen för 2022 års budget.  

Linda Allansson Wester (M) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) 
tilläggsförslag, med instämmande av Per Mattsson (M).  

Peter Henriksson (ÄS) yrkar bifall till de tre liggande förslagen: 1) Förslag på 
tilläggssatsningar från KSO i samband med beslut om den så kallade 
budgetventilen, 2) Initiativärende (SD) Utöka gräsklippningen i Svedala 
kommun, inkom 2021-09-23, 3) Förslag på tilläggssatsningar från S, Mp och V i 
samband med beslut i budgetventilen för 2022 års budget. 
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Ronny Johnsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag och avslag på Ambjörn 
Hardenstedts (S) tilläggsyrkande. 

Sara Ripa (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett liggande förslag och ett 
tilläggsyrkande. Ordförande ställer först bifall mot avslag på liggande förslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Därefter ställer 
ordförande bifall mot avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.  

Votering begärs och genomförs.  

Omröstningsproposition: Den som vill att Ambjörn Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande bifalls röstar JA, den det ej vill röstar NEJ.  

Omröstningsresultat:  7 Nej / 4 Ja  

Ja-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), 
Hellen Boij-Ljungdell (S).  

Nej-röster: Per Mattsson (M), Erik Stoy (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: att Miljöpartiet 
ställer sig bakom Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande.      

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef 
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§ 229  

Internbudget 2022 för kommunstyrelsen  

Dnr 2021-000270  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förvaltningens upprättade förslag till internbudget 2022 för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-23 budgetram för nämndernas interna 
budgetar och beslutad ram 2022 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige är 105 336 tkr.  

Förändringar mellan internbudget 2022 och internbudget 2021 består av både 
tillkommande och avgående poster. Ramen har justerats ned med tillfälliga 
anslag för kommunstrateg, 200 tkr, digitaliseringsadministratör, 200 tkr och 
innovationsbudget, 3 000 tkr.  

Tillförda tillfälliga anslag avser allmänna val 2022, 700 tkr och fortsatta 
insatser inom projektet "Hälsa genom livet", 250 tkr. Permanenta medel har 
tillförts för finansiering av framtida digitaliseringsprojekt, 480 tkr samt 700 tkr för 
att stärka och utveckla arbetet kring civilt försvar. Kommunstyrelsen tilldelades 
även 250 tkr för att stärka arbetsgivarvarumärket och utbudet av kommunens 
personalförmåner. 

Verksamheterna inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är: 

*   Politisk verksamhet 

*    Förvaltningsledning och stöd 

*   Näringslivsfrämjande åtgärder samt turism 

*   Gator och vägar samt parkering 

*   Räddningstjänst 

*   Totalförsvar och samhällsskydd 

*   Färdtjänst (avtalsuppföljning)    

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.  

Handlingar i ärendet 
Internbudget 2022 för kommunstyrelsen, daterad 2021-09-23 

Långsiktig investeringsplan 2021–2029 kommunstyrelsen, daterad 2021-09-23 

Tjänsteskrivelse av Ks controller, daterad 2021-09-23    
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Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef 

Kommundirektör 
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§ 230  

Ny anläggningstaxa för barn- och 
ungdomsföreningar och föreningar som bedriver 
pensionärsverksamhet 

Dnr 2021-000305  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att återremittera ärendet att utifrån dagens diskussion i kommunstyrelsen och 
se över ärendet utifrån tillkommande perspektiv om politiska föreningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
besluta införa en anläggningstaxa på 20 kr/h för föreningar som bedriver 
verksamhet för barn- och ungdomar och föreningar som bedriver 
pensionärsverksamhet samt är registrerade i Kultur och fritids föreningsregister. 
Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

Kultur och fritid har genomfört en omvärldsbevakning av hur stort aktivitetsstöd 
samt hur anläggningstaxan ser ut i närliggande kommuner.  Snittet på 
anläggningstaxan i de jämförda kommunerna är 41 kr/h samt snittet för 
aktivitetsstödet är 8,2 kr/deltagartillfälle.  

I Svedala kommun uttages i nuläget ingen anläggningstaxa. Aktivitetsstödet i 
kommunen är 8 kr/deltagartillfälle. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av områdeschef kultur och fritid, daterad 2021-10-06 

Stöd till föreningar inom kultur och fritid i Svedala kommun (Ffs 3:09) 

Hyresnormer för samlingslokaler och idrottsanläggningar (Ffs 2:13) 

Protokollsutdrag Kof 2021-10-20 § 58 

Yrkanden 
Efter diskussioner i kommunstyrelsen ajournerades sammanträdet för 
överläggningar. Vid återsamling och återupptagande av ärendet yrkar 
ordföranden. 

Linda Allansson Wester (M) yrkar på att ärendet återremitteras till kultur- och 
fritidsnämnden för att utifrån dagens diskussion i kommunstyrelsen se över 
ärendet med bland annat tillkommande perspektiv om politiska föreningar.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 231  

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  

* plan- och exploateringsutskottsmöte 2021-10-19  

* personalutskottsmöte 2021-10-25 

* budgetutskottsmöte 2021-10-26.  

   

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) informerar om 
pågående rekryteringar till tjänsterna näringslivschef, teknisk chef och 
säkerhetschef.  

 

Linda Allansson Wester (M) informerar om vad som diskuterats på SYSAVs 
ägarsamråd där även Per Olof Lindgren deltagit.  

 

Linda Allansson Wester (M) informerar om Skånetrafikens KSO-dialogmöte.  
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§ 232  

Struktur för styrdokument 

Dnr 2021-000306  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Struktur för styrdokument,  

att Struktur för styrdokument ska gälla för samtliga nämnder och verksamheter i 
Svedala kommun,  

att numreringen i Svedala kommuns författningssamling tas bort. 
Styrdokumenten sorteras dock fortsatt i de sju kategorierna, men sorteras i 
nästa led per nämnd och under varje nämnd sorteras styrdokumenten i 
alfabetisk ordning. 

Sammanfattning av ärendet 
För att leda kommunens verksamheter i önskad riktning upprättas styrdokument 
på olika nivåer i organisationen. För att få en gemensam förståelse för vad de 
olika styrdokumenten ska stå för, har skriften Struktur för styrdokument tagits 
fram.  

Syftet med strukturen är att ge stöd och vägledning vid framtagande, 
uppföljning och revidering av styrdokument i Svedala kommun.  

Struktur för styrdokument ska användas av anställda i kommunen som ska ta 
fram nya eller revidera styrdokument. För förtroendevalda ska Struktur för 
styrdokument fungera som stöd när uppdrag till kommunförvaltningen utformas.  

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar Struktur för styrdokument.    

Utredare Kristina Larsen är föredragande i ärendet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2021-10-21 

Struktur för styrdokument, daterad 2021-10-21    

Författningssamlingen - ny sortering - en schematisk skiss  

Yrkande 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag, med instämmande av Ronny 
Johnsson (SD) och Ambjörn Hardenstedt (S).  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är liggande 
förslag, vilket kommunstyrelsen bifaller.  
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Beslut skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom  
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§ 233  

Riktlinje för bilförmån i Svedala kommun 
(reviderad) 

Dnr 2021-000299  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att anta reviderade riktlinjer för bilförmån i Svedala kommun,  

att undantag gäller för förtroendevalda avseende punkt 13 i riktlinjerna. 
Avtalsperiodens längd för förtroendevalda ska i stället vara knuten till 
innevarande mandatperiod, som högst 48 månader,  

att riktlinjen gäller från och med 2021-12-01, samt  

att punkt 7 i Riktlinjen för bilförmån i Svedala kommun, ska förtydligas med 
följande skrivning: regeringens miljöbilsdefinition, i stället för Miljöklass. 

Jäv 
Kommundirektör Johan Lundgren, HR-chef Kim Nybble och ekonomi- och 
utvecklingschef Boris närvarade under föredragningen av ärendet, men 
lämnade salen inför kommunstyrelsens beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
2014-08-25 fattade kommunstyrelsen beslut att införa en policy för bilförmån i 
Svedala kommun. Beslutet innebar att förmånsbilar fick anskaffas för högst 
motsvarande 7,5 basbelopp i förmånsgrundande belopp i enlighet med 
Skatteverkets värderingsregler samt att förmånsbilarna skulle uppfylla krav på 
Miljöklass.  

Miljöbilar, såsom till exempel el- och hybridbilar, har de senaste åren blivit allt 
vanligare. Oftast har dessa miljöbilar ett högre nybilspris än en jämförbar bil 
utan miljöteknik. Utifrån nuvarande policy om högsta inköpsbelopp 
motsvarande 7,5 basbelopp är val av miljöbilsmodeller som till exempel el- och 
hybridbilar mycket begränsat. I syfte att öka möjligheten att välja el- och 
hybridbilar som förmånsbil föreslås en förändrad beräkningsmodell som innebär 
att Svedala kommuns kostnad för förmånsbilen årligen får uppgå till högst 
motsvarande 1,25 prisbasbelopp. Övriga kostnader täcks av tjänstemannen via 
ett bruttolöneavdrag.  

Att växla modell där arbetsgivaren sätter ett kostnadstak för inköp av bil på 
motsvarande 7,5 basbelopp till en modell där det sätts ett tak för arbetsgivarens 
totala kostnad för förmånsbil har blivit alltmer vanligt på arbetsmarknaden. 
Modellen TCO (The total cost of ownership) skulle ge Svedala kommun bättre 
förutsättningar att förutse kommunens årliga kostnader för förmånsbilar.  

I tidigare policy begränsades bilförmånen till kommundirektör, verksamhetschef, 
personalchef och ekonomichef. Representation i kommunledningsgruppen har 
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förändrat sedan 2014 och därför föreslås att rätten till bilförmån omfattar, 
förutom kommundirektör, samtliga ordinarie representanter i 
kommunledningsgruppen och som tillika är direkt underställda kommundirektör.  

I samband med revideringen byter dokumentet namn från policy till riktlinje.  

Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet 2021-11-03 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.   

HR-chef Kim Nybble är föredragande.      

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks pu 2021-11-03 § 31 

Tjänsteskrivelse riktlinjer bilförmån daterad 2021-11-02     

Riktlinjer för bilförmån i Svedala kommun daterad 2021-11-03     

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar på tillägget att punkt 7 i Riktlinjen för 
bilförmån i Svedala kommun, ska förtydligas med följande skrivning: 
regeringens miljöbilsdefinition, i stället för Miljöklass.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen bifaller den nya lydelsen om regeringens miljöbilsdefinition.  

Beslut skickas till 
HR-chef  

Kommundirektör 

 


