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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2022-03-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, måndag 14 mars 2022 kl 13:30-16:50 
ajourneras kl 14:50-15:00, 15:45-15:55 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

  

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Hellen Boij-Ljungdell 

Justeringens plats och datum Protokollet justeras med digital signering, 2022-03-16 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

Signering finns på sista sidan på protokollet 

Paragrafer §§ 20-40 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

Signering finns på sista sidan på protokollet  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 

Signering finns på sista sidan på protokollet  

 Hellen Boij-Ljungdell  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-14 

Anslaget sätts upp 2022-03-17 Anslaget till och med 2022-04-08 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, kanslienheten  
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M) 
Hans Järvestam (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) 
Valentin Jovanovic (S) 
Hellen Boij-Ljungdell (S) 

Ersättare och insynsplatser 

Erik Stoy (M) 
Lars Nordberg (M) 
Birgitta Delring (BP) 
Christer Åkesson (L) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Torbjörn Sköld (S) 
Therese Wallin (MP) 
Anja Malmqvist (KD), insynsplats 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Kommundirektör Johan Lundgren 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 
Kommunstrateg Daniel Andersson                      §§ 20-25 
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Vikarierande teknisk chef Fredrik Fagrell             § 38 
 

 

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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§ 20  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande meddelar att några ärenden kan behandlas i annan ordning är 
föreslagen i kallelsen för att passa in till inbjudna föredraganden. Ärende 9 
behandlas som ärende 20 och ärende 21 behandlas som ärende 19. 
Ordförande föreslår också att ett nytt ärende läggs till dagordningen och att 
ärendet behandlas näst sist; Val av ombud till Kommuninvests stämma.  
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§ 21  

Årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen 

Dnr 2022-000047  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens resultat för 2021 är ett överskott med 2,9 mnkr. 

Intäkterna överstiger budget med 7,3 mnkr vilket främst beror på statsbidrag för 
covid-19 samt statliga ersättningar och övriga intäkter inom Räddningstjänsten. 
Kostnader för avskrivningar understiger budget, främst inom IT-verksamheten 
där övriga kostnader i stället är högre.  

Inom politisk verksamhet redovisas ett överskott på 2,4 mnkr vilket beror på att 
Innovationsanslaget inte använts fullt ut. Överskott inom förvaltningsledning 
med 2,1 mnkr beror på statsbidrag för covid-19, färre ärenden hos 
överförmyndaren samt lägre kostnader för företagshälsovård 

För Räddningstjänsten är resultatet ett underskott på 2,1 mnkr vilket till fullo 
beror på en förgäveskostnad från Svedab för nerlagd tid i projektet kring 
lokalförändringar på räddningsstationen.   

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

Föredragande för den ekonomiska redovisningen är ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld.  

Föredragande i redovisningen av bedömningen av kommunstyrelsens 
uppfyllande av de fem nämndmålen är kommunstrateg Daniel Andersson.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller kommunstyrelsen, daterad 2022-02-21 

Årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen, daterad 2022-02-21  

Protokollsutdrag räddningstjänstutskottet 2022-03-08 
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§ 22  

Intern kontroll 2021 för Svedala kommun 

Dnr 2020-000404  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten om uppföljning av intern kontroll 2021 för 
kommunstyrelsen och ställa sig bakom föreslagna åtgärder, samt  

att ha tagit del av nämndernas rapporteringar av genomförd intern kontroll 
2021.        

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll har genomförts för kommunstyrelsens verksamhet i enlighet med 
den beslutade intern kontrollplanen för 2021. Kommunstyrelsen beslutade om 
fem kontrollmoment utifrån riskanalysen 2021. I en av kontrollerna fanns ingen 
avvikelse, i två kontroller fanns viss avvikelse och i två kontroller fanns större 
avvikelse. Åtgärder har föreslagits för att komma till rätta med avvikelserna i 
samtliga utförda kontroller. 

För två av kontrollerna Webtillgänglighet (större avvikelse) och Brist i attestrutin 
vid stor personalfrånvaro (viss avvikelse) har kommunstyrelsen genomfört 
kontrollen för samtliga nämnder då internkontrollplanen 2021 för 
kommunstyrelsen angav dessa som övergripande risker. 

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över internkontrollprocessen. Nämnderna 
har genomfört sina interna kontroller för 2021 och överlämnar dem till 
kommunstyrelsen för kännedom.    

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

Föredragande i ärendet är kommunstrateg Daniel Andersson. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, daterad  

Protokollsutdrag från Budgetutskottet 2022-03-07 

Protokollsutdrag från Räddningstjänstutskottet 2022-03-08   

Intern kontroll – Uppföljning 2021 Kommunstyrelsen 

Intern kontroll – Uppföljning 2021 Utbildningsnämnden 

Intern kontroll – Uppföljning 2021 Kultur- och fritidsnämnden 

Intern kontroll – Uppföljning 2021 Socialnämnden 

Intern kontroll – Uppföljning 2021 Teknisk nämnd 

Intern kontroll – Uppföljning 2021 Bygg- och miljönämnden         
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§ 23  

Ombudgetering investeringsbudget för 2022 
skattefinansierad verksamhet - teknisk nämnd 
Tegelbruket i Svedala 

Dnr 2021-000368  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att budgetera om 1 000 tkr från projektet Lokalgata Bensinstation Bara till 
projektet kompletteringsinvesteringar Tegelbruket. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har inkommit med en begäran om ombudgetering inom 
investeringsbudgeten för 2022 för sin skattefinansierade verksamhet. Det rör 
sig om att flytta anslag från ett projekt i Bara till ett projekt på Tegelbruket i 
Svedala. Tekniska nämnden grundar sin begäran i att PEAB inkommit med en 
begäran om att kommunen färdigställer lokalgatan utanför den fastighet där 
PEAB nyligen färdigställt flerfamiljshus. Teknisk nämnd bedömer samtidigt att 
projektet med byggnation av en lokalgata på fastigheten för en tidigare 
bensinstation i Bara inte blir av under 2022. Därmed föreslås de 1 000 tkr som 
finns anslagna till lokalgatan i Bara överföras till de åtgärder som behöver 
genomföras på Tegelbruket.  

Då den föreslagna ombudgeteringen medför ett oförändrat totalanslag till 
teknisk nämnds investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten år 
2022 tillstryker ekonomienheten förslaget till beslut.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller kommunstyrelsen, daterad 2022-02-28 

Protokollsutdrag från teknisk nämnd 2021-12-07, § 153 

Karta över Tegelbruksområdet  

Bygghandling Tegelbruksområdet   
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§ 24  

Ombudgetering investeringsbudget för 2022 
skattefinansierad verksamhet - teknisk nämnd 
projekt Investering i trafikmiljöer 

Dnr 2021-000368  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att projekten, inom teknisk nämnds investeringsbudget för skattefinansierad 
verksamhet, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, GC-väg plan 10 år och 
ombyggnation busshållplatser Svedala, slås ihop till ett projekt benämnt 
Investering i trafikmiljöer, samt 

att de tre separata anslagen inte förändras utan fortfarande i det gemensamma 
projektet summerar till 2 325 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har inkommit med en begäran, teknisk nämnd 2022-02-22 § 23, 
om ombudgetering inom investeringsbudgeten för sin skattefinansierade 
verksamhet. Förslaget går ut på att tre projekt som innebär investeringar i 
kommunens gatunät slås ihop till ett projekt. De tre projekten som föreslås slås 
ihop är trafiksäkerhetshöjande åtgärder, GC-väg plan 10 år och ombyggnation 
busshållplatser Svedala. Projekten finansieras delvis med statsbidrag från 
främst Trafikverket. Anledningen till att teknisk nämnd föreslår att projekten slås 
ihop är att det med ett gemensamt projekt blir lättare att göra omprioriteringar 
ifall statsbidragen uteblir. Det som föranleder att ärendet tas upp nu och inte 
som en del av den ordinarie budgetprocessen är att det statsbidrag som sökts 
för att utföra förbättringsåtgärder på Södergatan under 2022 uteblivit. 
Förbättringsåtgärderna på Södergatan behöver då finansieras genom 
omprioritering av anslagen.  

Ekonomienheten har tagit del av teknisk nämnds begäran. Då teknisk nämnd 
avser att hålla sig fortsatt inom den totala ramen för samtliga tre projekt även i 
en sammanslagen form har ekonomienheten inga invändningar emot förslaget. 
Ekonomienheten ser dessutom en fördel med en viss sammanslagning av 
investeringsprojekten för att underlätta administrationen och ärendehanteringen 
i kommunen.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd 2022-02-22 § 23 

Tjänsteskrivelse av controller Andreas Johansson, daterad 2022-03-01 
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§ 25  

Utveckling nya förskoleplatser i Svedala tätort - 
avsiktsförklaring Fröhuset förskola 

Dnr 2021-000101  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna realiseringen av anvisat behov av föreskolplatser i Svedala 
genom utveckling av Fröhusets förskola, Klementingatan 6, Svedala, samt 

att godkänna avsiktsförklaring till Svedab gällande utbyggnad och renovering av 
Fröhusets förskola, Klementingatan 6, Svedala. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden har i beslut meddelat kommunstyrelsen om kommande 
behov av 60 förskoleplatser i Svedala tätort 2025 och ytterligare 40 
förskoleplatser 2028.  

Verksamhetsområde Utbildning har tillsammans med Strategisk 
planeringsenhet analyserat behovet av förskoleplatser utifrån 
befolkningsprognos 2021. 

Antalet barn i förskoleåldern i Svedala tätort förväntas öka varje år. Med 
anledning av det ökande antalet förskolebarn behöver nya förskoleplatser 
tillskapas i Svedala tätort. År 2025 förväntas det behövas cirka 60 platser och 
2028 förväntas behovet att uppgå till cirka 100 platser.  

Utredningen av möjliga lösningar på behovet resulterade i en rekommendation 
att utveckla en tidigare uppskattad förskola i Svedala: Fröhusets förskola på 
Klementingatan 6 i Svedala.         

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg Anna Boman, daterad 2022-03-01 

Avsiktsförklaring Ny förskola Fröhuset 

Lokalprogram Fröhuset  

Förstudie Fröhuset 2021-2022, bilagor till förstudien är:  

Protokollsutdrag Ks 2021-04-12 § 73 Nya förskoleplatser i Svedala tätort 

Utredning Fröhuset 

Fröhuset Skyfallsstudie 

39 Gällande Detaljplan 

Utredningsskiss Gamla Röda Skolan 2020-12-16 

Utredningsskiss Smaragden 2017-05-16 
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Yrkanden 
Hans Järvestam (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket 
kommunstyrelsen bifaller. 

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef 

Lokalstrateg 

VD Svedab 

Utbildningsnämnden 

Utbildningschef 
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§ 26  

Återkoppling angående lokalbehov hemtjänst och 
hemsjukvård  

Dnr 2021-000341  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anpassa överytor på Holmagården för ny hemtjänstlokal, samt 

att hyra lokal av Svedalahem för ny hemtjänstlokal samt ny större dagcentral i 
Bara. 

Sammanfattning av ärendet 
Strategisk planeringsenhet framlägger utredning med lösningsförslag på 
lokalbehov inom hemtjänst och hemsjukvård, på uppdrag givet av 
kommunstyrelsen 13 december 2021.  

2019-2021 har inneburit en utökning av kommunens hemtjänst som överstigit 
tidigare prognoser. Lokalerna på Ågatan innehåller verksamhet som stödjer 
kommunens samtliga delar. Det finns lokaler i Bara som idag är för små och gör 
att personalen i stället utgår från Ågatan i Svedala. 

Den samlade bedömningen är att lokalerna på Ågatan idag inte längre uppfyller 
tillfredsställande ändamålsenlighet, framför allt på grund av att personalgruppen 
är för stor. Avsikten är alltså att flytta ut från, säga upp, lokalerna på Ågatan till 
förmån för andra mer ändamålsenliga lokaler. 

Lokalbehovet är upptaget som en bevakningspunkt i Lokalförsörjningsplanen 
för 2022-2031 där det anges antagande om att behovet uppstår under 2022.  

Avrop och genomförande av andra lokallösningar utfaller beroende på resultatet 
av Strategisk planeringsenhets utredningsresultat. 

Föredragande i ärendet är kommundirektör Johan Lundgren och lokalstrateg 
Anna Boman.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av lokalstrateg, daterad 2022-03-08 

Tjänsteskrivelse av verksamhetskontroller, daterad 2022-03-08 ”Beräknad 
effektivisering av etablering av hemtjänstlokal i Bara” 

Skissförslag Bara (Hemtjänst och dagcentral), daterad 2022-02-28 

Skissförslag Holmagården (Hemtjänsten och dagcentral), daterad 2022-02-28 

Avsiktsförklaring ombyggnad Holmagården hemtjänsten 

Protokollsutdrag Ks 2021-12-13 om utredningsuppdraget    
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Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket 
kommunstyrelsen bifaller.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden (för kännedom) 
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§ 27  

Redovisning av partistöd 2020 samt utbetalning 
av partistöd för 2022 

Dnr 2021-000059  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att för 2022 utbetala följande belopp i grund- och mandatstöd till de lokala 
partiorganisationerna i Svedala kommun: 

• 152 300 kronor till Sverigedemokraterna 

• 132 700 kronor till Moderaterna 

• 113 100 kronor till Socialdemokraterna 

• 44 500 kronor till Centerpartiet 

• 44 500 kronor till Älska Svedala 

• 44 500 kronor till Barapartiet 

• 44 500 kronor till Liberalerna 

• 44 500 kronor till Miljöpartiet de gröna 

• 34 700 kronor till Kristdemokraterna 

• 34 700 kronor till Vänsterpartiet  

samt  

att påminna de politiska partierna att senast 30 juni 2022 lämna redovisning för 
hur partistödet använts under 2021 enligt det som anges i Regler för partistöd 
samt partiföreträdararvode (Svedala kommuns författningssamling).  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier 
som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att 
stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet ska enligt 
av fullmäktige antagna regler utbetalas senast den 31 mars varje år efter beslut 
av fullmäktige.  

Enligt 5 § regler om partistöd samt partiföreträdararvode ska en mottagare av 
partistöd senast den 30 juni årligen lämna en skriftlig redovisning med 
granskningsintyg som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § kommunallagen. Om sådan redovisning inte lämnats in ska 
partistöd för nästkommande år inte utbetalas. Samtliga av de partier som erhöll 
partistöd för 2020 har inkommit med redovisning. 



 

 

15(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2022-03-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2022-02-10    

Redovisning av partistöd 2020, Moderaterna 

Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna 

Redovisning av partistöd 2020, Barapartiet 

Redovisning av partistöd 2020, Miljöpartiet 

Redovisning av partistöd 2020, Vänsterpartiet 

Redovisning av partistöd 2020, Centerpartiet  

Redovisning av partistöd 2020, Socialdemokraterna  

Redovisning av partistöd 2020, Älska Svedala 

Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna 

Redovisning av partistöd 2020, Sverigedemokraterna         
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§ 28  

Revidering av Ungdomspolitiskt program i 
Svedala kommun 

Dnr 2021-000373  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreslagna revideringar i Ungdomspolitiskt program i Svedala 
kommun.       

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
revidera punkt 6, Redovisning och uppföljning, i Svedala kommuns 
ungdomspolitiska program. Arbetet med revideringen har föregåtts av ett 
enträget uppföljningsarbete som nu fortsättningsvis innehas av Kultur och fritid.  

Kultur- och fritidsnämnden skickade även frågan till nämnderna om de 
godkänner ändringen att det är kultur- och fritidsnämnden som driver arbetet 
med att följa upp och sammanställa nämndernas arbete en gång om året.  

Kommunstyrelsens utredare och kommunstrategen har i dialog med Ungas 
Fritids samordnare företagit några redaktionella ändringar i programmet med 
det syftet att programmet ska bibehålla sin aktualitet längre, samt tagit bort 
några felaktiga upplysningar.         

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-12-22, § 70 

Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterat 2022-03-01 

Förslag till reviderat ungdomspolitiskt program slutlig 

Ungdomspolitiska programmet reviderat med synliga ändringar     
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§ 29  

Revidering av Tillämpningsregler för avgifter inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Dnr 2022-000051  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att revidera Svedala kommuns Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg 
och hälso- och sjukvård enligt förslag, samt 

att höjningen gäller från 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att besluta om 
revidering av Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård enligt förslag. 

Svedala kommuns Tillämpningsregler för inom äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård, som finns i författningssamlingen, revideras med anledning av ett 
riksdagsbeslut 16 december 2021. Då fattade riksdagen beslut om att 
minimibeloppet per månad höjs för ensamstående (5 653 kronor per person) 
och för var och en av sammanlevande makar och sambor (4 707 kronor per 
person). 

Höjningen började gälla 2022-01-01. Detta regleras i 8 kap. 7 § 
socialtjänstlagen och påverkar kommunernas beräkning av avgifter för den 
enskilde. Höjningen av minimibeloppet innebär att normalkostnaderna för bland 
annat livsmedel, förbrukningsvaror, hushållsel, kläder med mera räknas upp. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Socialnämnden 2022-02-17 § 11  

Utkast Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
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§ 30  

Upphävande av policy för ökad delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning 

Dnr 2022-000057  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att upphäva policy för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
på grund av inaktualitet.   

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd framlägger förslag till kommunfullmäktige om att upphäva policy för 
ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning på grund av inaktualitet. 
Miljö och tekniks bedömning är att policyn idag är inaktuell och föreslår att den ska 
upphävas av kommunfullmäktige. Till exempel är Nationella handlingsplanen för 
handikappolitiken inte tillämplig längre och åtgärder har genomförts helt eller delvis. 
Då policyn berör flera verksamhetsområden har förslaget om upphävande stämts 
av med Vård och omsorg, Utbildning och kansliet.  

I samband med att policyn uppmärksammats har Miljö och teknik också 
identifierat ett behov av att tydliggöra uppdraget för referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor. Ett förslag till riktlinjer för referensgruppen för 
tillgänglighetsfrågor har tagits fram i dialog med referensgruppen och sänts på 
remiss av teknisk nämnd.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag teknisk nämnd § 21 

Tjänsteskrivelse i teknisk nämnd om upphävande av policy 
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§ 31  

Svar på motion om barnkonventionen som svensk 
lag 

Dnr 2021-000179  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionen avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen redan tillsatt en 
tvärgående arbetsgrupp i förvaltningen och som för någon månad sedan 
presenterade ett förslag till Handlingsplan som kommunstyrelsen godkände.   

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn och Helen Hardenstedt (S) har lämnat in en motion rörande 
Barnkonventionen med yrkande att kommunfullmäktige beslutar 

Tillsätta en arbetsgrupp, bestående av politiker med representation från 
samtliga nämnder att tillsammans och i samverkan med tjänstemän utarbeta en 
strategisk plan för utbildning och implementering av barnkonventionen som 
sedan 1 januari 2020 är en del av svensk lagstiftning.  

31 januari 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna 
handlingsplanen Barnkonventionen 2022-2023 tillsammans med bilagorna 
aktivitetsplan Barnkonventionen 2022, 2023 och Barnchecklistan inför beslut i 
nämnd, samt att ge de samtliga nämnder (utom Valnämnden) i uppdrag att 
under angiven period arbeta med Handlingsplanen Barnkonventionen och dess 
bilagor. 

Kommunstyrelsen har sedan början av året 2020 arbetat för att förvaltningen 
och nämnderna; arbetets gång redovisas i tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28.   

Handlingar i ärendet 
Svar på motion av utredare, daterad 2022-02-28 

Handlingsplan för Barnkonventionen 

Aktivitetsplan 2022-2023 

Checklistan för beslut i nämnd    

Motionen 

Protokollsutdrag Kf 2021-06-02 § 59      
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§ 32  

Redovisning av ej avgjorda motioner 2022 

Dnr 2022-000023  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna redovisningen över de motioner som är under beredning, samt 

att inte avskriva någon av de motioner som ej avgjorts inom den 1-åriga 
beredningsfristen.   

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagen anges att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från de att motionen väcktes. Kommunfullmäktige 
har då möjlighet att avskriva motioner från vidare handläggning som inte längre 
bedöms aktuella. 

Vidare står det i Svedala kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 att 
kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har 
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april. 

Den 2 mars 2022 fanns det 13 motioner som bereds inom 
kommunförvaltningen och för 9 av dessa motioner har den ettåriga 
beredningsfristen överskridits.  

Handlingar i ärendet 
Lista över ej avgjorda motioner, daterad 2022-03-02 

Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2022-03-02 
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§ 33  

Pensionsförvaltning 2021 

Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger årsrapport kapitalförvaltning 
/pensionsförvaltningen för året 2021.  

Handlingar i ärendet 
Årsrapport om pensionsförvaltning för 2021, Agenta  
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§ 34  

Pensionsförvaltning 2022 

Dnr 2022-000038  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger rapport för pensionsförvaltningen för januari 
månad 2022.  

Portföljrapport per siste januari 2022. 

Handlingar i ärendet 
Rapport om pensionsförvaltning januari månad 2022 
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§ 35  

Anmälan om delegationsbeslut  

Dnr 2021-000358  

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 2022-03-01          

Yttrande Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033  

Yttrande samrådsremiss parallellväg och planskild korsning, E65 Börringe 
Lemmeströ 

 

 



 

 

24(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2022-03-14  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2022-000017  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
a) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag § 15 Upphäva beslut om stängda 

nämndsammanträden till följd av covid-19 

b) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag § 3 Namnsättning av gator, torgytan 
framför ICA Kvantum Karlsson, Svedala 

c) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2022-01-25 § 7 Slutredovisning 
entreprenadupphandling markarbete FSI etapp 2 

d) Bygg- och miljönämnden, Protokollsutdrag 2022-01-27 § 12 Kontroll- och 
tillsynsplan för miljö, hälsoskydd och livsmedel 2022 

e) Mark- och miljödomstolen, beslut om slutliga villkor för tillstånd, 1452-12 
Dom 2022-02-28 - Swedavia AB 

f) Mark- och miljödomstolen, Laga kraft gällande överklagande för detaljplan 
för Svedala 122:88 mfl (3561-21 Dom 2022-01-27) 

g) Sydvästskånes grundvattenkommitté, Protokoll styrelsemötena 3-5 2021 

h) Sydvatten AB, Protokoll 308  2022-02-01 

i) Vattenmyndigheterna, skrivelse om Sammanställning av synpunkter från 
samråd om vattenförvaltning 

j) MSB, svar på Svedala kommuns begäran (avlåten skrivelse nedan) 

 

Avlåten skrivelse 

k) Brev till MSB om påskyndande av installation av VMA - utomhusvarning 
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§ 37  

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 2022-02-14 

* plan- och exploateringsutskottsmöte 2022-02-22 

* budgetutskottsmöte 2022-03-07 

* räddningstjänstutskottsmöte 2022-03-08 

   

Kommundirektör Johan Lundgren informerar om att säkerhets- och 
beredskapschef är anställd under förutsättning att säkerhetsklassningen går 
igenom. Säkerhets- och beredskapschefen börjar 1 juni.  
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§ 38  

Planprogram för del av Värby 61:528 m fl "Bara 
Söder" 

Dnr 2022-000028  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ge Strategisk planeringsenhet i uppdrag att upprätta planprogram för 
fastighet Värby 61:528 med flera, ”Bara Söder” i Bara, Svedala kommun, samt  

att upprätta planavtal med exploatör. 

Reservation 
Peter Henriksson (ÄS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   

Sammanfattning av ärendet 
Värby Fastighets AB (Peab) har inkommit med ansökan om planuppdrag för 
fastighet Värby 61:528 m fl ”BARA SÖDER” i Bara, Svedala kommun.  

Då aktuellt området är komplex avser kommunen att tydliggöra förutsättningar 
och möjligheter i ett sammanhållet planprogram, vilket utgör stöd till 
efterkommande planarbeten. 

Syftet med planprogrammet är att ange mål och utgångspunkter för fortsatt 
planarbete. Däri ingår: 

   * Analys av områdets befintliga och kommande strukturella sammanhang 
såsom bebyggelsestruktur, grön- och blåstruktur samt infrastruktur och tekniska 
försörjningssystem 

   * Innehåll och funktioner (bostäder, hotell, konferensanläggning, 
verksamheter, förskola, skola, idrottsområde m.m.) 

   * Lämplig utformning och täthet av utbyggnadsområdena 

   * Möjlig etappindelning inklusive utbyggnadstakt för föreslagna 
utbyggnadsområden 

   * Hur riksintresse för kulturmiljövård, naturmiljövård, rörligt friluftsliv och 
områdesskydd avses beaktas 

   * Ställningstagande som motiverar föreslagna utbyggnader inom områden 
med ovanstående riksintressen 

   * Trafikalstringens påverkan på väg 841  

   * Kapacitet för vatten och avlopp samt dagvattenhantering 

   * Jordbruksmarkens värde och brukningsbarhet 

   * Behov och placering av kommunal service 
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   * Lämplig anslutning av Galoppen till PGA:s infartsväg 

   * Fördelning av kostnader. 

Planavtal avses tecknas med Värby Fastighets AB för kostnader avseende 
upprätta förslag till planprogram. Erforderliga utredningar och illustrationer 
bekostas av exploatör utanför planavtalet.  

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har berett ärendet, 2022-02-
17, och föreslår kommunstyrelsen besluta enligt ovanstående. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Ks plan och exploateringsutskott 2022-02-17 § 4 

Tjänsteskrivelse 2022-02-09, strategisk planeringschef, planarkitekt och 
stadsarkitekt 

Planansökan av Värby Fastighets AB 2022-02-07  

Programområde Bara Söder, februari 3, 2022 

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till liggande förslag, med instämmande från 
Ronny Johnsson (SD), Linda Allansson Wester (M), Hans Järvestam (M).  

Peter Henriksson (ÄS) yrkar avslag till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns två förslag till beslut dels liggande 
förslag, dels Peter Henrikssons (ÄS) avslagsyrkande på densamma.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag. 

Protokollsanteckning 
Therese Wallin (MP) lämnar följande not till protokollet: Miljöpartiet står inte 
bakom utbyggnadsplaner inom "Bara Söder" eftersom projektet tar en mycket 
stor markareal i bruk för förhållandevis få bostäder/verksamheter och eftersom 
det leder till en utspridd bebyggelse i Bara med svårigheter för bl.a. 
kollektivtrafik som följd. Miljöpartiet anser vidare att lokaliseringen är olämplig 
med tanke på att området utgörs av jordbruksmark samt områden med mycket 
höga natur- och kulturvärden.  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet,  

Värby Fastighets AB, Box 808, 169 28 Solna      
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§ 39  

Val av ombud till Kommuninvests 
föreningsstämma 

Dnr 2022-000067  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att utse ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld som ordinarie ombud 
på Kommuninvests föreningsstämma för tiden fram till föreningsstämma 2024.    

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun är medlem i Kommuninvest. Kommuninvest är en 
organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk 
förening. 291 kommuner och regioner är medlemmar i Kommuninvest. 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud för Svedala kommun.  

För perioden från 2020 till föreningsstämman 2022 har ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld varit Svedala kommuns ombud.     

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, daterad 2022-03-14 

Kallelse med handlingar till Kommuninvests föreningsstämma som äger rum 31 
mars 2022 

Beslut skickas till 
Vald 

Kommuninvests kansli 
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§ 40  

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

Dnr 2022-000058  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

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.  

* Informera allmänheten om hur det påverkar oss och svara på frågor 

* Åtgärder för att möta flyktingströmmen. Det har redan kommit några personer 
från Ukraina  

* Arbeta enligt beslutad krisorganisation med kontinuitetsplanering och 
robusthet.  

 

Linda Allansson Wester informerar dessutom om det uppdrag som givits 
förvaltningen om att tillskapa så kallade Trygghetspunkter i kommunen samt om 
eventuellt behov av förstärkande insatser kring till exempel nödvatten eller 
reservkraft.  

Svedala kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och har en god 
beredskap. Nationella myndigheter ansvarar för att bevaka vad som händer och 
kopplar in kommunen om det sker något som förväntas ha en direkt påverkan 
på kommunen. 

FRÅGOR OCH SVAR på kommunens hemsida 

Attacken mot Ukraina väcker frågor från allmänheten kring krisberedskapen i 
Svedala kommun. Vi uppdaterar därför avsnittet Frågor och svar på svedala.se  
löpande med information om krisberedskap.   

 

 

 

 

 


