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Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 4 april 2022 kl 13:30-18:00 
ajourneras 14:35-14:45, 15:20-15-15:30 samt 16:40-16:45 
 
 
 
 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Hans Järvestam 

Justeringens plats och datum Protokollet justeras genom digital signering, 2022-04-06 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

se sista sidan i protokollet 

Paragrafer §§ 41-56 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

se sista sidan i protokollet  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

se sista sidan i protokollet  

 Hans Järvestam  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-04 

Anslaget sätts upp 2022-04-08 Anslaget till och med 2022-04-30 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Hans Järvestam (M) 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande    §§ 41-55 
Tobias Ström (SD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Valentin Jovanovic (S)                                    §§ 41-47 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Per Mattsson (M) 
Steen Salling (SD) för Peter Frost Jensen (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) för Peter Henriksson (ÄS) 
Torbjörn Sköld (S) för Valentin Jovanovic (S)            §§ 48-56 
Caroline Gullstrand (SD) för Ronny Johnsson (SD)   § 56 

Ersättare och insynsplats 

Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Caroline Gullstrand (SD)                         §§ 41-55 
Magnus Lilja (SD) 
Torbjörn Sköld (S)                                   §§ 41-47 
Sandra Bergdahl (MP)                            §§ 46 
Anja Malmqvist (KD), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Kommundirektör Johan Lundgren 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  
Miljö- och naturstrateg Jenny Ahlqvist                 § 41 
Strategisk planeringschef Fredric Palm               §§ 41-42 
tf Teknisk chef Fredrik Fagrell                             §§ 41-42 
Kommunikationschef Louise Sandell                  §§ 41-44 
Kommunstrateg Daniel Andersson                      §§ 44-47   
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M Moderaterna BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 

ÄS Älska Svedala KD Kristdemokraterna 
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§ 41  

Årlig rapportering till Vattenmyndigheterna om 
genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 

Dnr 2021-000351  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen om inrapporterade uppgifter, samt 

att strategisk planeringsenhet/förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen 
för att diskutera förslag till fortsatta och utvecklade åtgärder för att kunna uppnå 
förbättrad status i kommunens sjöar och vattendrag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheterna har inkommit med begäran om rapportering av Svedala 
kommuns genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Enligt 
åtgärdsprogrammets åtgärd 1 ska alla kommuner senast 28 februari varje år 
rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till 
vattenmyndigheterna.  

Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-
cykel 2016-2021. Programmet riktar åtgärder till elva myndigheter samt till 
samtliga länsstyrelser och kommuner. Motsvarande uppföljning har genomförts 
årligen sedan 2011. Rapporteringen utgör underlag för en uppföljning av 
genomförda åtgärder för att bedöma om fastställda miljökvalitetsnormer för 
vatten kommer att uppnås eller inte. Rapporteringen innehåller både kvantitativ 
och kvalitativ information. 2021 års rapportering har samordnats av Jenny 
Ahlqvist, Natur- och miljöstrateg och sedan förts in i Vattenmyndighetens 
webbformulär för Svedala kommun.  

Flera av åtgärderna behöver kommunen de kommande åren arbeta mer med, 
för att miljökvalitetsnormen ”god status” ska kunna uppnås i Segeån och 
sjöarna.  

Föredragande är Natur- och miljöstrateg. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av natur- och miljöstrateg, Jenny Ahlqvist, daterad 2022-03-23 

Ifylld enkät rapportering Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021      

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd, Bygg- och miljönämnd 

Strategisk planeringschef och teknisk chef, samt  

Segeåns vattendragsförbund och vattenråd (för kännedom)    
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§ 42  

Samrådshandlingar för detaljplan för Värby 61:402 
med flera i Bara centrum, Svedala kommun, 
Skåne län-Bara centrum, södra delen 

Dnr 2019-000211  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förslaget till samrådshandling avseende Detaljplan för Värby 
61:402 med flera i Bara centrum, Svedala kommun, Skåne län-Bara centrum, 
södra delen,  

att genomförandet av Detaljplan för Värby 61:402 med flera i Bara centrum, 
Svedala kommun, Skåne län-Bara centrum, södra delen inte bedöms kunna ge 
upphov till betydande miljöpåverkan enligt MB 6 kap 5–6 §§ och 
miljöbedömnings-förordningen (2017:966) 5 §, samt  

att samråd ska ske om detaljplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-21 att ge strategiska planeringsenheten i 
uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan för Värby 61:402 med flera i Bara 
centrum, Svedala kommun, Skåne län-Bara centrum, södra delen.  

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att uppföra cirka 120-140 bostäder 
som flerbostadshus, dels i fyra våningar med inredningsbar vind, dels som 
punkthus i åtta våningar. Närmast Torggatan medges en centrumparkering 
samt en mindre byggrätt för centrumverksamhet eller bostäder. Verksamheten i 
befintligt fjärrvärmeverk säkras. Postgatan förlängs och blir genomgående 
allmän gata mellan Centrumgatan och Torggatan. En del av Malmövägen och 
åkermarken söder därom ingår i detaljplanen för att möjliggöra en cirkulations-
plats i korsningen med Värbyvägen samt ett fördröjningsmagasin för dagvatten 
söder om Malmövägen. Parkering för befintliga centrumverksamheters behov 
anordnas i norra delen av planområdet, mot Torggatan. Boendeparkering 
anordnas i område runt fjärrvärmeverket och i område väster om Postgatan. 
Komplettering med ytterligare parkeringsplatser kan anordnas närmare 
bostadshusen. Uteplatser som tillhör Svedalahems befintliga bostäder säkras 
med detaljplanen genom att de överförs från allmän platsmark (i gällande 
detaljplan B24) till kvartersmark. Trädrader utmed Malmövägen, Centrumgatan 
och Postgatan säkras genom att i sin helhet läggas till allmän platsmark och 
förses med krav på marklov vid behov av avverkning.  

Detaljplanen utförs med utökat förfarande då det bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten.  

Planområdet överensstämmer med Svedala kommuns gällande översiktsplan 
2018 inklusive länsstyrelsens granskningsutlåtande. Gällande detaljplan för 
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området, Detaljplan för del av Värby 61:15 m fl, B24, har en genomförandetid 
som gäller fram till 2024-05-08. Denna detaljplan medger bostadsbebyggelse i 
9-11 våningar, men inget fjärrvärmeverk.  

Verksamhetsområde Miljö och teknik arbetar med att ta fram ett 
strategidokument för laddstolpar till elbilar och när beslut är fattat om 
densamma kan strategin komma att ge avtryck på parkeringsfrågorna i Bara 
centrum. 

Föredragande är strategisk planeringschef Fredric Palm. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2022-03-28 

Detaljplanekarta 2022-03-28 

Illustrationsplan 2022-03-01 

Planbeskrivning 2022-03-28 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-03-01 

Kompensationsåtgärder 2022-03-01 

Trafikbullerutredning (Efterklang, 2021-05-20) 

Dagvattenutredning (Tyréns, 2021-05-12) 

Översiktlig geoteknisk utredning (WSP, 2007-02-26) 

Parkeringsutredning (Sweco, 2021-03-26) 

Riskbedömning fjärrvärmeverk (WSP, 2021-10-15) 

Gällande detaljplan B24 med genomförandetid till och med 2024-05-08 
(plankarta med bestämmelser och planbeskrivning)  

Planbeskrivning B24     

Gällande plankarta B24 

Protokollsanteckning  
Sandra Bergdahl (MP) lämnar följande anteckning till protokollet: Miljöpartiet 
inte är emot byggplanerna men hade önskat se att en större andel av 
parkeringsplatserna låg under jord i stället för att ta värdefull mark i anspråk. 

Beslut skickas till 
Enligt PBL 5 kap. 11 § enligt sändlistan 

Strategisk planeringsenhet 

Planadministratör    
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§ 43  

Samrådshandlingar för handlingsprogram för 
skydd mot olyckor 2022 

Dnr 2022-000048  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar   

att godkänna föreslagna samrådshandlingar för handlingsprogram för skydd 
mot olyckor, 

att godkänna föreslagen framställan om samråd som skickas till berörda 
myndigheter och organisationer enligt sändlista, samt 

att, med sista dag för inlämnade av yttrande till kommunstyrelsen 2022-06-01, 
överlämna ärendet till följande instanser inom kommunen för yttrande: bygg- 
och miljönämnd, socialnämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd, kommunstyrelse samt Svedalahem och Svedab. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten framlägger förslag till samrådshandlingar till Svedala 
kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor, samt förslag till framställan 
om samråd. 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på kommunen att ta fram och 
besluta ett handlingsprogram. Inför 2022 ändrades förutsättningarna för 
innehåll, struktur och beslut med nya föreskrifter (MSBFS 2021:1) vilka trädde i 
kraft 2021-06-22, som innebär att kommunerna ska ta fram nya 
handlingsprogram för 2022 och framåt. Enligt LSO ska det, innan programmet 
antas, ha skett samråd med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i 
saken, därmed behöver samrådshandlingar först beslutas. 

Förändringen består primärt i strukturella förändringar men även 
beslutsprocess. Tidigare har dokumentet beslutats av kommunfullmäktige för 
varje mandatperiod, nu finns möjligheten att förlägga beslutet hos 
kommunstyrelsen och programmet gäller löpande, alltså inte begränsat av 
mandatperiod. Programmet ska dock vara ett levande dokument och behöver 
genomlysas löpande. Verksamheten bör ha en årlig rapport till utskottet i 
samband med verksamhetsberättelse och årsrapport. 

Räddningstjänstutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen 
besluta enligt ovanstående.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av räddningschef Mikael Jönsson, daterad 2022-02-23 

Samrådshandling – program för skydd mot olyckor, daterad 2022-02-25 

Missiv och samrådslista, daterad 2022-02-25 
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Protokollsutdrag 2022-03-08 § 3 Program för skydd mot olyckor från 2022 

Beslut skickas till 
Bygg- och miljönämnd, socialnämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- 
och fritidsnämnd, kommunstyrelse samt Svedalahem och Svedab, samt 

enligt sändlista för samråd med berörda myndigheter och samverkanspartner  
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§ 44  

SCB Medborgarundersökning 2021 

Dnr 2021-000078  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.     

Sammanfattning av ärendet 
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs varje 
år av SCB. Svedala kommun valde att vara med i undersökningen 2021. 
Senast Svedala kommun deltog var 2017. Några av frågeområdena är Skola 
och omsorg, Boende och boendemiljö, Trygghet i samhället och Förtroende. 
SCB:s medborgarundersökning gör det möjligt att jämföra vad olika grupper i 
kommunen tycker och även jämföra kommunens resultat med andra kommuner 
och riket som helhet.  

Resultaten av SCBs medborgarundersökning presenteras utifrån följande 
parametrar.  

*  Svedalas resultat jämfört med Skåne och alla kommuner 

*  Topp tre resultat inom varje frågeområde 

*  Tre sämsta resultaten i varje frågeområde 

*  samt sammanfattade synpunkter av kommunstrateg.  

 

Föredragande är kommunstrateg Daniel Andersson.      

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen 

Presentation av kommunstrateg Daniel Andersson, kompletteras efter mötet 

Svedala kommuns framsida i SCB medborgarundersökningen 
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§ 45  

Årsredovisning 2021 för Svedala kommun 

Dnr 2022-000045  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna föreliggande årsredovisning till kommunrevisionen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att årets resultat efter balanskravsjusteringar och justeringar för synnerliga skäl 
är förenliga med kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, samt  

att i övrigt godkänna årsredovisningen.   

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat blev 125,3 mnkr, vilket är 100,1 mnkr bättre än budget. Det 
positiva resultatet förklaras främst av att tillväxten i årets skatter och statsbidrag 
ökat mer än budget och att kommunen påverkats positivt av jämförelsestörande 
poster. 

Intäkterna från skatter och statsbidrag blev 67,7 mnkr högre än budget, vilket 
har sin huvudsakliga förklaring i att svensk ekonomi återhämtat sig snabbare än 
beräknat efter fjolårets BNP fall. Detta har bidragit till att skattetillväxten ökat 
mer än tidigare bedömningar. Dessutom har nya riktade och generella 
statsbidrag utbetalats för att stärka välfärden under coronapandemin. 

De jämförelsestörande posterna som också påverkat resultatet positivt avser 
händelser och transaktioner som inträffar mer sällan och som beror på 
omständigheter utanför den dagliga driften. Dessa poster förbättrade årets 
resultat med 44,2 mnkr. 

Exklusive årets jämförelsestörande poster uppgår årets resultat till 81,1 mnkr. 

Den sammantagna bedömningen av Svedala kommuns fem övergripande mål 
är att ett mål bedöms som uppnått, "Svedala kommun ska planera för långsiktig 
och hållbar tillväxt". Övriga mål bedöms inte uppnådda 2021, men är på god 
väg att nås under mandatperioden. Analysen grundar sig på de bedömningar 
som nämnderna angivit. 

Bedömningen av Svedala kommuns finansiella mål är att tre av fyra är uppfyllda 
2021 och därmed anses målet vara uppnått. 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2022-03-07.    

Föredragande är ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld och 
kommunstrateg Daniel Andersson.    
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef, daterad 2022-03-28 

Årsredovisning 2021 för Svedala kommun, exklusive KSO, daterad 2022-03-27 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2022-03-07      

Beslut skickas till 
’Kommunrevisionen   
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§ 46  

Uppföljningsrapport 1 (UR1) 2022 - ekonomisk 
uppföljning med prognos för kommunstyrelsen 

Dnr 2022-000077  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna kommunstyrelsens ekonomiska uppföljningsrapport 1 2022.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 1,0 
mnkr. Intäkterna överstiger budget vilket främst beror på ersättning för 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan i samband med pandemin.  

Det prognostiserade överskottet på 1,0 mnkr inom politisk verksamhet beror på 
att hela anslaget för förstudier och projektering för kommande 
fastighetsutveckling inte används under 2022. 

Kostnaderna för färdtjänst prognostiseras överstiga budget med 0,5 mnkr då 
kostnaderna för resor har ökat jämfört med tidigare år.   

I årets budget finns under politisk verksamhet avsatt 3,0 miljoner i en 
innovationsbudget. Hur dessa medel används under året beror på antalet 
inkomna förslag och prognosen kommer att revideras när beslut om fördelning 
är taget.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande i ärendet.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 30 mars 2022.  

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport 1 2022 för kommunstyrelsen, daterat 2022-03-23 

Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen, daterad 2022-03-23        
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§ 47  

Uppföljningsrapport 1 (UR1) 2022 - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och 
styrelser 

Dnr 2022-000074  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslag till Uppföljningsrapport 1 – 2022 för Svedala kommun.        

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska uppföljningsrapporten redogör bland annat för innevarande 
års prognostiserade resultat och dess budgetavvikelser samt uppföljning av 
beslutade korrigerade åtgärder per nämnd. Det föreligger ett behov att följa 
några nämnders ekonomiska arbete, vilket föreslås göras i enlighet med 
beslutat tillvägagångssätt vid ekonomisk obalans efter nästa uppföljningstillfälle 
i maj månad.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2022-03-30 och förslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående.  

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld är föredragande.         

Handlingar i ärendet 
Uppföljningsrapport för Svedala kommun, daterad 2022-04-04 

Uppföljningsrapport från utbildningsnämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från kultur- och fritidsnämnd med beslut  

Uppföljningsrapport från teknisk nämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från socialnämnd med beslut 

Uppföljningsrapport från bygg- och miljönämnd med beslut           
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§ 48  

Val av styrelserepresentant i Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd 

Dnr 2022-000050  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Steen Salling (SD) som ersättare i Sege å vattendragsförbund för 
perioden vid ordinarie stämma (maj) 2022 till och med ordinarie stämma (maj) 
2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Mandattiden för ersättare Steen Salling (SD) utgår vid stämmans 2022.  

Kansliet för Segeåns Vattendragsförbund ber kommunstyrelsen att meddela 
vem/vilka som ska representera kommunstyrelsen i Sege å 
vattendragsförbunds styrelse under kommande mandatperiod 2024.  

Erik Stoy (M) är idag kommunstyrelsens styrelserepresentant i Segeåns 
vattendragsförbund och vattenråd.  

Ronny Johnsson (SD) nominerar Steen Salling (SD) till uppdraget som 
ersättare. 

Handlingar i ärendet 
Skrivelse från Sege å vattendragsförbund 

Beslut skickas till 
Vald 

Sege å vattendragsförbund 
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§ 49  

Ny bolagsordning Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Dnr 2022-000073  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(orgnr. 516406-0294).      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (Kommunassurans) är ett kommunägt 
försäkringsbolag. Svedala kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas 
sfär.  

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 

Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid 
senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman 
12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 
bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, 
utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende av 
förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av 
bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av 
de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 

teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i 
bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den 
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En 
justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka 
utökat tillstånd hos Finansinspektionen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2022-03-22 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning (2022)   

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning (2022) – jämförelse 
med 2018 års bolagsordning samt kommentarer 

Underlag till tjänsteskrivelse gällande ny bolagsordning för Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB                     
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§ 50  

Ändring av Plan- och bygglovstaxa inklusive 
mätning och för brandfarliga varor i Svedala 
kommun med avseende på solceller på vissa en- 
och tvåbostadshus 

Dnr 2022-000064  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

ändra plan-och bygglovstaxan i enlighet med bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden framlägger förslag på justerad taxa för avgiften för 
bygglov för solceller på vissa en- och tvåbostadshus.  

Tabeller som påverkas är A1.19 för planenliga ansökningar, A1.20 för 
ansökningar som avviker från planbestämmelserna samt A19.1 vid avslag. 
Avgifterna är nu 3 300 kr för en planenlig ansökan och 4 950 kr för en ansökan 
som avviker från planbestämmelser men kan beviljas.  
Vid avslag är avgiften 3 850 kr. 

Avsikten med uppdraget är att det ska bli kostnadsfritt att ansöka om bygglov 
för solceller om det i detaljplanen ställs krav på en viss kulör på taken. 

Bygglovsarkitekt redogör för ärendet i tjänsteskrivelse.  

Handlingar i ärendet 
Plan- och bygglovstaxa inklusive mätning och brandfarliga varor - ändringar 

Protokollsutdrag BMn 2022-02-24 § 33 Ändring av Plan- och bygglovstaxa 

Tjänsteskrivelse av bygglovsarkitekt, daterad 2022-02-15 
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§ 51  

Svar på motion om migrationsbokslut över asyl- 
och flyktinginvandringen samt den därpå följande 
anhöriginvandringen i Svedala kommun 

Dnr 2020-000342  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad med hänvisning till av ekonomienheten framtagen 
sammanställning. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

att Ekonomienheten årligen redovisar kostnaden för migration till 
kommunstyrelsen enligt nuvarande sammanställning i samband med 
framtagande av årsbokslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Ronny Johnsson (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
angående upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och 
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till Svedala 
kommun. Ronny Johnsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppgift att upprätta ett migrationsbokslut för alla Svedalas 
kommunala verksamheter som påverkas av asyl- och flyktinginvandringen samt 
den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen.  

Ekonomienheten har gjort en sammanställning över vilka intäkter och kostnader 
som kommunen haft under 2018–2020. Sammanställningen, som är gjord 
utifrån den officiella statistik som kommunen årligen lämnar in till SCB, avser 
kostnader och intäkter som belastat nämndernas budgetar. Kostnaderna avser 
flyktingmottagande, SFI och modersmål. De schablonintäkter kommunen fått 
från Migrationsverket anges som övriga externa intäkter. Redovisningen visar 
att nettokostnaderna 2018–2020 varit mellan 8–10 mnkr per år. Redovisningen 
innefattar dock inte intäkter i form av skatteintäkter och 
kostnadsutjämningsbidrag då dessa inte går att följa upp på individnivå. En 
inkludering av dessa intäkter skulle visa lägre nettokostnader för kommunen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2022-03-11 

Sammanställning över kommunens intäkter och kostnader 2018–2020, enligt 
statistik som inlämnats till SCB 
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Motion angående upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och 
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till Svedala 
kommun, daterad 2020-10-28      

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) lämnar följande tilläggsyrkande: att kommunstyrelsen 
beslutar att Ekonomienheten årligen redovisar kostnaden för migration till 
kommunstyrelsen enligt nuvarande sammanställning i samband med 
framtagande av årsbokslut.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns ett liggande förslag och ett 
tilläggsyrkande. Ordförande frågar först om kommunstyrelsen bifaller liggande 
förslag, vilket kommunstyrelsen gör. Ordförande ställer sedan bifall mot avslag 
på Ronny Johnssons (SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar avslå tilläggsyrkandet.  

Votering begärs och genomförs.  

Ordförande ställer följande voteringsproposition: den som vill bifalla 
tilläggsyrkandet rösta Ja, den det ej vill röstar Nej. 

Ja-röster: Erik Stoy (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C), Ronny Johnsson 
(SD), Tobias Ström (SD), Steen Salling (SD), Mats Bentmar (ÄS), Linda 
Allansson Wester (M). 

Nej-röster: - 

Avstår från att rösta: Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld (S), Hellen Boij-
Ljungdell (S).  

Omröstningsresultat: 8 Ja-röster och 3 avstår  
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§ 52  

Svar på motion om effektiv sopsortering Elda inte 
upp vår framtid! (SYSAVs ägarkommuner) 

Dnr 2021-000046  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har behandlat behandlar motionen 22 mars och föreslår 
kommunfullmäktige avslå motionen.   

Jörgen Persson (V) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion som 
lämnas till samtliga ägarkommuner i Sysav.  

Motionären anför att det bör vara obligatoriskt för alla ägarkommuner i Sysav att 
ha en effektiv sopsortering redan vid fastigheten. Motionären yrkar att 
kommunfullmäktige ska ge Sysavs styrelse i uppdrag att besluta om att inte 
planera eller bygga ny kapacitet för sopförbränning samt styrelsen ska anta ett 
mål att både mängden avfall som förbränns i Sysavs förbränningsanläggningar, 
och mängden fossil koldioxid som förbränningen genererar, ska ha mist 
halverats till 2030 jämfört med 2019 års nivåer.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Tn 2022-03-22 § 33 

Sysavs remissvar på motionen Elda inte upp vår framtid daterad 2022-02-02 

Tjänsteskrivelse - Svar på gemensam motion "Elda inte upp vår framtid" i 
samtliga SYSAVs ägarkommuner angående sopsortering - daterad 2022-03-07
  

Elda inte upp vår framtid - motion om sopsortering till samtliga SYSAVs 
ägarkommuner 
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§ 53  

Anmälan om delegationsbeslut 

Dnr 2022-000059  

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 2021-12-13 § 254, som gäller från 2022-01-01.  

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 2022-03-22         
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§ 54  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2022-000066  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
Kommunassurans, Information om årsstämma och om att fullmäktigebeslut 
behövs innan stämman 

SYSAV, handlingar till årsstämma 2022-04-22 

Sydvatten AB, Protokoll 309  2022-03-15 

Rådet för trygghet och folkhälsa, styrgruppens minnesanteckningar från möte 
2022-03-08 
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§ 55  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse 
från kommunstyrelsens  

* personalutskottsmöte 2022-03-17 

* plan- och exploateringsutskottsmöte 2022-03-24 

* budgetutskottsmöte 2022-03-30 

* räddningstjänstutskottsmöte 2022-03-30 

 

Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) informerar om de 
medskick/inspel som ordförande och kommunens trafikingenjör lämnade vid 
Skånetrafikens digitala konferens Regional dialog konferens 30 mars.   

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Ronny Johnsson (SD) informerar om 
ställningstagande i Sydvatten från ägarsamrådet 22 mars, om bland annat 
avsaltning, vattentäkter, krisvattenförsörjning.  

 

Valsamordnare Kristina Larsen informerar om Valnämndens/valkansliets arbete 
med valet 2022. 
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§ 56  

Svedala kommuns arbete med anledning av det 
förändrade omvärldsläget - kriget i Ukraina 

Dnr 2022-000058  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2022 bevilja tilläggsanslag om 5,0 miljoner kronor för att möjliggöra en 
robusthet i kommunens organisation till följd av det geopolitiska läget i 
omvärlden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och kommundirektör 
Johan Lundgren informerar om vilka uppdrag/ärenden kommunen nu arbetar 
med till följd av kriget i Ukraina. 

 

Johan Lundgren framlägger förslag till beslut om fem miljoner kronor i 
tilläggsanslag för att möjliggöra en robusthet i kommunens organisation till följd 
av det geopolitiska läget i omvärlden. Det handlar bland annat om 
beredskapsarbete, krisorganisation med mera som aktualiserats på grund av 
den förändrade geopolitiska situation i omvärlden. Det är ett engångsanslag. 

Kommunstyrelsens ordförande undrar hur kommunstyrelsen har uppsikt över 
dessa pengar.   

Kommundirektör Johan Lundgren ser till att en plan för planerade åtgärder inom 
ramen för beredskapsarbetet tas fram. Kommunstyrelsen informeras vid nästa 
sammanträde.  

 

Beslut skickas till 
Kommundirektör Johan Lundgren 

Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld  

 


