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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2022-01-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Svedala kommunhus, sal Torup och med deltagande på distans 
måndag 31 januari 2022 kl 13:30-16:20,  
ajourneras kl 14:00-14:10, 14:20-14:25, 14:40-14:45, 15:15-15:30  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Tobias Ström 

Justeringens plats och datum Protokollet justeras med digital signering, 2022-02-02 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

se sista sidan i protokollet för digital signering 
Paragrafer §§ 3-18 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

se sistan sidan i protokollet för digital signering  

 Linda Allansson Wester  

 Justerare 
se sista sidan i protokollet för digital signering  

 Tobias Ström  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-01-31 

Anslaget sätts upp 2022-02-03 Anslaget till och med 2022-02-25 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommunhus, kanslienheten 
 

Underskrift 
se sista sidan i protokollet för digital signering  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M)                                          deltar på distans 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande               deltar på distans §§ 3 - del av 18 
Ronny Johnsson (SD), 2:e vice ordförande 
Tobias Ström (SD)                                       deltar på distans 
Peter Frost Jensen (SD)                              deltar på distans 
Peter Henriksson (ÄS)                                 deltar på distans 
Ambjörn Hardenstedt (S)                             deltar på distans 
Hellen Boij-Ljungdell (S)                              deltar på distans 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Stoy (M) för Hans Järvestam (M)                   deltar på distans 
Torbjörn Sköld (S) för Valentin Jovanovic (S)       deltar på distans 
Lars Nordberg (M) för Sara Ripa (C)                    deltar på distans    § del av 18  

Ersättare och insynsplats 

Lars Nordberg (M)                                       deltar på distans  §§ 3 – del av 18 
Birgitta Delring (BP)                                     deltar på distans 
Christer Åkesson (L)                                    deltar på distans 
Steen Salling (SD)                                       deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD)                              deltar på distans 
Mats Bentmar (ÄS)                                      deltar på distans 
Therese Wallin (MP)                                    deltar på distans 
Sandra Bergdahl (MP)                                 deltar på distans 
Anja Malmqvist (KD), insynsplats                deltar på distans 

Övriga närvarande (tjänstepersoner och gäster) 
Kommundirektör Johan Lundgren  
Stabschef Teresa Fridell 
Utredare Kristina Larsen 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld      deltar på distans §§ 3-16 
Tillförordnad teknisk chef Fredrik Fagrell                  deltar på distans § 8 
 
Gäster 
Praktikant Enzo Tevin Johnsson  
Kommande näringslivschef Kosovar Gashi              §§ 17-18 
Ordförande LEADER Söderslätt Jeppa                                            deltar på distans § del av 18 
Verksamhetssamordnare LEADER Söderslätt Maria Pojjesdotter   deltar på distans § del av 18 
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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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Ärendelista 
§ 3 

Förändring av dagordning ................................................................................... 5 
§ 4 

Tekniska ramar för budget 2023 med ram 2024-2025 ......................................... 6 
§ 5 

Förslag till målområden för mandatperioden 2023-2026 ..................................... 8 
§ 6 

Löneöversyn 2021-22 ....................................................................................... 11 
§ 7 

Direktiv om fördelning av medel efter Svedalahems 
fastighetsförsäljning .......................................................................................... 13 

§ 8 
Ombudgetering investeringsbudget för 2022 skattefinansierad 
verksamhet - teknisk nämnd, Bro S8 Hyltarpsvägen, Svedala .......................... 15 

§ 9 
Räddningstjänstutskottet - årshjul och nyckeltal samt samt val av 
ledamöter och personliga ersättare till räddningsstjänstutskottet ....................... 17 

§ 10 
Remissyttrande av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2022-2033 (RTI) ................................................................................................ 19 

§ 11 
Remissyttrande om nationell plan för transportinfrastrukturen (NTI) 
2022-2033 ......................................................................................................... 20 

§ 12 
Barnkonventionen Handlingsplan 2022-2023 .................................................... 21 

§ 13 
Anmälan om delegationsbeslut ......................................................................... 22 

§ 14 
Pensionsförvaltning rapport för november och december månad 2021 ............. 23 

§ 15 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 24 

§ 16 
Deltagande på distans vid sammanträden med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskott med fler än tre ledamöter ................ 26 

§ 17 
Presentation näringslivschef ............................................................................. 28 

§ 18 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 29 
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§ 3  

Förändring av dagordning 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande meddelar att ärenden behandlas i ordningsföljd men kan komma att 
ändras för att passa in till inbjudna föredraganden. Sålunda ändrades ett 
ärende, ärende 16 behandlades före ärende 15.  
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§ 4  

Tekniska ramar för budget 2023 med ram 2024-
2025 
Dnr 2021-000372  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att befolkningsprognossiffror för 2022 och 2025 ligger till grund för beräkningar 
av tekniska ramar, 
att fastställa fördelningsnyckeltal för verksamheterna, förskola, grundskola, 
gymnasieskola och äldreomsorg för budget 2023 med flerårsplan 2024 och 
2025, enligt i ärendet redovisat förslag, att godkänna tekniska ramar för budget 
2023 med flerårsplan 2024 – 2025,  
att inriktningen för årets budgetprocess ska vara oförändrad skattesats, 

att inriktningen för investeringsvolymen för taxefinansierad verksamhet ska 
baseras på en totalram enligt beräkningsprinciper framtagna i 
investeringspolicyn,  
att inriktningen för investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet ska 
begränsas till självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar under en rullande 
treårsperiod ej ska understiga 100 % inklusive VA-anläggningar,  
att inriktningen för resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens kostnader minst ska uppgå till 2 % under rullande treårsperiod. 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra åt nämnderna att återkomma med konsekvensanalyser i 
budgetskrivelserna, 
att uppdra åt nämnderna att identifiera och föreslå övergripande mål utifrån 
fastställda målområden,  

att uppdra åt kommunledningen att ta fram anvisningar för målarbetet avseende 
målperiod 2023-2026 och budget 2023 med flerårsplan 2024-2025.  

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska ramar för 2023 är en uppräkning av 2022 års reviderade budget 
fastställd i kommunfullmäktige 24 november 2021. Ramarna har räknats upp 
med justerade fördelningsnyckeltal baserad på ny befolkningsprognos av 
Statisticon per 2021-12-16 för volymbaserade verksamheter, SKR:s 
skatteprognos per 2021-12-16, politiskt fattade beslut efter fastställd budget, 
kända omvärldsfaktorer och förväntad pris- och löneuppräkning kommande år.   
Enligt Svedala kommuns ekonomistyrningsprinciper och tidsplan för 
budgetprocessen är de tekniska ramarna det första beslutssteget i 
budgetarbetet för budget 2023 med flerårsplan. 
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Från kommunledningskontoret föreligger förslag till kommunfullmäktige 
avseende befolkningsprognos, fördelningsnyckeltal, tekniska ramar samt nya 
målområden.  

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2022-01-21 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2022-01-21 § 2 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2022-01-19    

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, utom valnämnden 
Kommunledningen  

 



 

 

8(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2022-01-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 5  

Förslag till målområden för mandatperioden 2023-
2026 
Dnr 2021-000271  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Service och bemötande, attraktiv arbetsgivare, attraktivt näringsliv och 
ett hållbart Svedala kommun som prioriterade målområden för mandatperioden 
2023-2026.   

Reservationer 
Ronny Johnsson (SD) meddelar att SD reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  

Ambjörn Hardenstedt (S) meddelar att S reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande. 
Peter Henriksson (ÄS) meddelar att ÄS reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2021 har samtliga nämnder arbetat med att identifiera utmaningar 
inför kommande mandatperiod utifrån kommunens vision och ny 
målstyrningsprocess. Arbetet resulterade i ett 50-tal utmaningar som grupperats 
i sju möjliga målområden (Styrning och ledning, god ekonomisk hushållning, 
service och bemötande, ett hållbart Svedala kommun, god livsmiljö, attraktivt 
näringsliv, och attraktiv arbetsgivare). Under strategidagen 18 januari 
genomfördes ett arbete med att prioritera de fyra mest prioriterade 
målområdena för kommande mandatperiod.  

 
Service och bemötande 

Svedala kommun ska ha ett tydligt medborgarfokus i vår service och vårt 
bemötande. Vi kommunicerar relevant information i rätt kanaler och uppfattas 
som transparanta och tillgängliga. Både i det personliga och digitala mötet. 

 

Attraktiv arbetsgivare 
Svedala kommun ska med ett starkt arbetsgivarvarumärke öka möjligheten att 
rekrytera och skapa en kompetensförsörjning för framtiden. Våra medarbetare 
trivs och mår bra i en hållbar arbetsmiljö där vi behåller, utvecklar och kan 
rekrytera den kompetens som behövs.  
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Attraktivt näringsliv 
Svedala kommun är den företagsvänliga kommunen. God dialog med 
företagare, föreningar och medborgare utvecklar ett attraktivt näringslivsklimat.  

 

Ett hållbart Svedala kommun 
Svedala kommun arbetar långsiktigt och målinriktat med att förankra 
kommunens hållbarhetsstrategi i kommunens samtliga verksamheter.    
 

Kommunstyrelsens budgetutskott har berett ärendet 2022-01-21 och föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2022-01-21 §  3 
Tjänsteskrivelse av kommunstrateg Daniel Andersson, daterad 2022-01-19 

Femklöverns förslag på målområden 

Sverigedemokraternas förslag på målområden 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Älska Svedalas förslag på målområden   

Presentation på budgetutskottet Målområden 2023-2023    

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar på Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Älska 
Svedalas förslag på prioriterade målområden: Service och bemötande, Attraktiv 
arbetsgivare, Attraktivt näringsliv samt God Livsmiljö, med instämmande av 
Peter Henriksson (ÄS).  
Ronny Johnsson (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag på prioriterade 
målområden: God ekonomisk hushållning, God livsmiljö, Attraktiv arbetsgivare 
samt Attraktivt näringsliv.  

Beslutsgång 
Ordförande sammanfattar att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag, 
Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande samt Ronny Johnssons (SD) yrkande. 
Ordförande ställer bifall mot avslag på de tre förslagen till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  

Votering begärs och genomförs.  
Ordförande konstaterar att liggande förslag blir huvudförslaget och ställer 
Ambjörn Hardenstedts (S) yrkande samt Ronny Johnssons (SD) yrkande mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Johnssons (SD) 
yrkande.  

Votering begärs och genomförs.  
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Ordförande ställer följande voteringsproposition: den som vill bifalla Ronny 
Johnssons (SD) yrkande röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Vinner nej har 
Ambjörn Hardenstedts (S) förslag bifallits.  

Omröstningsresultat: Ja-röster: 3, Nej-röster: 4, Avstår från att rösta: 4. 

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

 
Ordförande konstaterar att motförslaget till liggande förslag blir Ambjörn 
Hardenstedts (S) med fleras yrkande. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.  
Votering begärs och genomförs.  
Ordförande ställer följande voteringsproposition: den som vill bifalla liggande 
förslag (Femklöverns) röstar JA, den det ej vill röstar NEJ. Vinner nej har 
Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras förslag bifallits.  

Omröstningsresultat: Ja-röster: 4, Nej-röster: 4, Avstår från att rösta: 3. 
Ja-röster: Per Mattsson (M), Erik Stoy (M), Sara Ripa ( C), Linda Allansson 
Wester (M).  
Nej-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (ÄS), Torbjörn Sköld 
(S), Hellen Boij-Ljungdell (S). 
Avstår från att rösta: Ronny Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost 
Jensen (SD). 

Eftersom ordföranden har utslagsröst vid lika resultat bifaller kommunstyrelsen 
liggande förslag.    

Protokollsanteckning  
Anja Malmqvist (KD) lämnar följande anteckning till protokollet: att vi anser att 
målområde "God livsmiljö" ska finnas med och vara det högst prioriterade 
målområdet, samt utöver det att "God ekonomisk hushållning" finns med bland 
de fyra prioriterade målområdena.  

Beslut skickas till 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld 

Kommunstrateg Daniel Andersson 
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§ 6  

Löneöversyn 2021-22 
Dnr 2020-000389  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja ett tilläggsanslag om 978 tkr för att kompensera nämnderna för 
kostnader kopplade till löneöversynen 2022, samt 
att finansieringen sker genom att posten finansiell reserv minskar med 
motsvarande belopp. 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Kim Nybble har 2021-11-15 samt 2021-12-10 informerat 
personalutskottet om förutsättningarna för 2022 års löneöversyn; 
avtalsförutsättningar, resultat av lönekartläggning, löneanalys och fackliga 
organisationers yrkanden. Samtliga förbund har pågående avtal frånsett 
Vårdförbundet som sagt upp sitt avtal från och med 2022-04-01. Även Rib-
avtalet upphör per 2022-04-01. I dagsläget finns ingen information från SKR 
vad gäller förhandlingarna kring dessa avtal varför det kan finnas anledning att 
återuppta diskussioner och att eventuellt fatta kompletterande beslut i 
personalutskottet längre fram. 
Analysen inför 2022 visar behov av att särskilt prioritera förskollärare i 
förskoleverksamheten samt skolsköterskor varför personalutskottet 2021-12-10 
fattade beslut att prioritera dessa grupper.  
Utrymmet för Kommunals avtalsområde 2022 är enlig avtalet 380 kr per 
medlem plus 0,3% till yrkesutbildade, totalt cirka 1,7%. I Kommunals avtal sker 
en förändring från 1 april 2022 och som innebär att arbetstidsmåttet för 
medarbetare med ständig nattjänstgöring sänks med motsvarande 2 timmar 
beräknat på heltidstjänstgöring. I dagsläget berör arbetstidsförkortningen ca 50 
medarbetare. Med anledning av de kompetensförsörjningsutmaningar som 
börjar synas inom några av Kommunals befattningar, till exempel 
undersköterskor, fattade personalutskottet 2021-12-10 beslut att avräkning på 
det avtalsenliga utrymmet med anledning av arbetstidsförkortningen ej ska ske i 
löneöversynen 2022.  
Budgeten för personal- och lönekostnader 2022 är 1,8% enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Med anledning av att de ekonomiska förutsättningarna 
syns bättre än vid prognosen inför 2022 års budgetarbete samt utifrån 
avstämning vad gäller riktmärke för löneutrymmet 2022 med närliggande 
kommuner bedöms att det generella utrymmet för 2022 års löneöversyn i 
Svedala kommun bör ligga på x %. Undantag gäller för Kommunals 
avtalsområde samt de prioriterade grupperna skolsköterskor och förskollärare i 
förskoleverksamheten. Värt att notera är att förslag till beslut endast utgör ett 
riktmärke för 2022 års utrymme och som inte får överstigas men inte heller ska 
likställas som ett garanterat utfall. För att kompensera nämnderna för kostnader 
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kopplat till löneöversynen 2022 föreslås ett tilläggsanslag om x tkr. 
Tilläggsanslaget ska kompensera för en högre lönekostnad kopplat till 
löneöversynen än vad som budgeterats inklusive den kostnad som 
arbetstidsförkortningen inom Kommunals avtalsområde som träder i kraft 1 april 
2022 enligt HÖK 20.   
Kommunstyrelsens personalutskott har berett ärendet 2022-01-14 och 
framlägger förslag enligt ovan.   
Personalutskottet beslutade även vid sammanträde 2022-01-14 att riktmärket 
för det generella utrymmet i löneöversynen 2022 ska utgöra högst 2,3%. 
Undantag är prioriterade grupperna skolsköterskor och förskollärare i 
förskoleverksamheten samt för Kommunals avtalsområde då detta utrymme är 
fastställt mellan centrala parter i huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
villkor (HÖK 20). 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens personalutskott 2022-01-14 § 1 
Tjänsteskrivelse löneöversyn 2022 daterad 2022-01-07 

Tjänsteskrivelse löneöversyn 2022  
Presentation löneöversyn 2022 PU 2021-12-10 

Rapport lönekartläggning 2021 

Löneanalysrapport 2021 
Presentation löneanalys PU 2021-11-15 
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§ 7  

Direktiv om fördelning av medel efter 
Svedalahems fastighetsförsäljning 
Dnr 2022-000006  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att 50 procent av realisationsvinsten efter försäljningen av fastigheterna 
Svedala 59:1–4 (Svedalagården) ska tillfalla Svedala kommun i syfte att främja 
social sammanhållning genom att medlen ska användas för finansiering av ytor 
som används av allmänheten, föreningslivet och skolidrott såsom exempelvis 
Klågerups-projektet eller annan form av iordningsställande av kommunala ytor, 
samt 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att förvalta medlen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2020, § 95, att ge Bostads AB 
Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala kommunhus AB avyttra 
fastigheterna Svedala 59:1–4 (Svedalagården) till Fastighets AB Trianon. 
Fastighetsförsäljningen genomfördes under 2021. 
Svedala kommunhus AB:s styrelse beslutade 8 juni 2021 om en preliminär 
fördelning av vinsten med 50 procent till Svedalahem och 50 procent till 
kommunkoncernen. De 50 procent som tillfaller kommunkoncernen ska enligt 
beslutet användas till större investeringar som kommer dels Svedalahems 
hyresgäster, dels övriga kommuninvånare till nytta.  
Bostads AB Svedalahem är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. För 
allmännyttiga bostadsaktiebolag finns värdeöverföringsbegränsningar som 
stadgas i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. I 5 
§ samma lag finns dock ett undantag från denna begränsning om överföring av 
överskott som uppkommit under föregående räkenskapsår används för sådana 
åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar 
integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för 
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. 
Styrelsen i Svedala kommunhus AB har låtit utreda frågan och föreslår att 
kommunfullmäktige med stöd av undantaget i lagen om allmännyttiga 
bostadsaktiebolag ska besluta att 50 procent av realisationsvinsten efter 
försäljningen av fastighetsförsäljningen ska tilldelas Svedala kommun för att 
användas i syfte att främja social sammanhållning. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef Teresa Fridell, daterad 2022-01-14 

Protokollsutdrag Svedala kommunhus AB:s styrelse 2021-12-09, § 13 
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Utredning med förslag till fördelning av vinst efter försäljning av Svedala 59:1–4 
(Svedalagården), stabschefen och ekonomi- och utvecklingschefen 
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§ 8  

Ombudgetering investeringsbudget för 2022 
skattefinansierad verksamhet - teknisk nämnd, 
Bro S8 Hyltarpsvägen, Svedala 
Dnr 2021-000368  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att 900 tkr förs från projektet brorestaureringar till det nya projektet 
Nybyggnation Bro S8, Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen, 
att 2 850 tkr förs från projektet inköp av mark till det nya projektet Nybyggnation 
Bro S8, Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen, 
att investeringsbudgeten 2022 för teknisk nämnds skattefinansierade 
verksamhet utökas med 1 750 tkr till projektet Nybyggnation Bro S8, 
Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen,  
att det utökade anslaget finansieras genom minskning av kommunens likviditet,  

att driftskostnader förenade med projektet Nybyggnation Bro S8, 
Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen, tas inom teknisk nämnds befintliga ram. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd, 2022-01-25 § 1, har inkommit med en begäran om att få utökat 
anslag för ombyggnation av Bro S8 vid Hyltarpsvägen/Sjödikenvägen. Teknisk 
nämnd begär 5 500 tkr i utökat investeringsanslag och 500 tkr i utökat 
driftsanslag för att kunna genomföra denna nybyggnation under 2022.  
Orsaken till att nybyggnationen behöver göras är att den befintliga bron har 
uppnått sin tekniska livslängd.  
Ekonomienheten har gjort en översyn över statusen i övriga projekt som teknisk 
nämnd, skattefinansierad verksamhet, fått anslag för 2022 och funnit att vissa 
av dem inte kommer att verkställas. Därför föreslås två omprioriteringar i 
investeringsbudgeten för teknisk nämnd, skattefinansierad verksamhet, samt att 
ett mindre tillskott till investeringsbudgeten görs. Ekonomienheten gör också 
bedömningen att teknisk nämnd har möjlighet att hantera 500 tkr i driftskostnad 
inom tilldelad ram. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomienheten, kommunstyrelsen, daterad 2022-01-28 

Protokollsutdrag Tn 2022-01-25 § 1 
Tjänsteskrivelse av projektledare Alf Rasmussen om Ombudgetering 
investeringsbudget för 2022 skattefinansierad verksamhet – Särskild inspektion 
fog mellan vägg och takelement - bro S8 daterad 2021-12-15 
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Inspektion Second opinion Bro S8 Hyltarpsvägen, Structor 2021-12-0 

Inspektion av bro S8 Hyltarpsvägen, daterad 2021-11-25 
Inspektion av bro S8 Hyltarpsvägen, daterad 2017-11-02       
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§ 9  

Räddningstjänstutskottet - årshjul och nyckeltal 
samt val av ledamöter och personliga ersättare till 
räddningstjänstutskottet 
Dnr 2020-000256  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta förslag till årshjul och nyckeltal för styrning och uppföljning av 
räddningstjänsten under 2022, samt   
att bordlägga den del av ärendet som berör förrättande av val av ledamöter, 
personliga ersättare och ordförande till i kommunstyrelsens 
räddningstjänstutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 29 november 2021, § 237, att Svedala kommuns 
räddningstjänst ska drivas i egen regi samt att föreslå kommunfullmäktige att 
inrätta ett räddningstjänstutskott under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutade även att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde 31 januari 2022 ta fram årshjul och nyckeltal 
för styrning och uppföljning av räddningstjänsten.  
Förslag till årshjul och nyckeltal har tagits fram av ekonomi- och 
utvecklingschefen och stabschefen. Förslaget har även varit på remiss hos 
räddningschefen samt granskats av extern konsult från Prospero AB.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen och ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 
2021-12-27 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-29, § 237 
Rapport för Svedala kommun – Räddningstjänst i egen regi av Prospero AB 

Yrkande 
Nomineringar:  

Per Mattsson (M) nominerar för Femklövern Hans Järvestam (M) och Sara Ripa 
(C ) som ledamöter i utskottet, vidare nomineras Linda Allansson Wester (M) 
som personlig ersättare för Hans Järvestam (M) och Birgitta Delring (BP) som 
personlig ersättare för Sara Ripa (C ). Femklövern nominerar Hans Järvestam 
(M) som ordförande i räddningsutskottet.  

Ambjörn Hardenstedt (S) nominerar Ambjörn Hardenstedt (S) som ledamot i 
utskottet och Torbjörn Sköld (S) som personlig ersättare för Ambjörn 
Hardenstedt (S). 
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Peter Henriksson (ÄS) nominerar Mats Bentmar (ÄS) som ledamot och Therese 
Wallin (MP) som personlig ersättare för Mats Bentmar (ÄS).  
Tobias Ström (SD) nominerar Ronny Johnsson (SD) och Peter Frost Jensen 
(SD) som ledamöter och Magnus Lilja (SD) som personlig ersättare för Ronny 
Johnsson (SD) samt Steen Salling (SD) som personlig ersättare för Peter Frost 
Jensen (SD).    

Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att förslagen kan sorteras i i två alternativ.  

Ledamöter:  
Alternativ 1: Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Ronny Johnsson (SD), Peter 
Frost Jensen (SD), Ambjörn Hardenstedt (S).  
Alternativ 2: Hans Järvestam (M), Sara Ripa (C ), Ronny Johnsson (SD), 
Ambjörn Hardenstedt (S), Mats Bentmar (ÄS).  

Med tillhörande personliga ersättare:  
Alternativ 1: Linda Allansson Wester (M), Birgitta Delring (BP), Magnus Lilja 
(SD), Steen Salling (SD), Torbjörn Sköld (S).  
Alternativ 2: Linda Allansson Wester (M), Birgitta Delring (BP), Magnus Lilja 
(SD), Torbjörn Sköld (S), Therese Wallin (MP).   

Kommunstyrelsen godkänner att nomineringarna delas i två alternativ.   

 
Ordförande ställer, genom acklamationsförfarande, de två förslagen 
(alternativen) mot varandra om hur kommunstyrelsen vill bemanna 
räddningstjänstutskottet. Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen bifaller 
alternativ 2.   
Beslutsgången leder till att votering begärs, vilket innebär att ärendet inte kan 
fullföljas på grund av att sluten votering inte får genomföras på ett 
sammanträde som genomförs på distans. 
Ordförande föreslår att val till utskottets ledamots och personliga ersättares 
platser samt val av ordförande bordläggs, vilket kommunstyrelsen bifaller.    

Beslut skickas till 
Kommundirektör 

Räddningschef  
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§ 10  

Remissyttrande av Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 
(RTI) 
Dnr 2021-000273  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att ställa sig bakom MLR-regionens yttrande och vill särskilt understryka att en 
tidigareläggning av väg 108 genom Svedala är mycket angeläget,  
att även framföra en förväntan från Svedala kommuns sida om att det i de 
potter som kommer att finnas framöver ges möjligheter, samt 
att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom kollektivtrafik- och cykel-
satsningar längs väg 841 och för ombyggnaderna av och omkring Svedala 
stationsområde i centrala Svedala. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har till Svedala kommun samt till MalmöLundregionen (MLR) 
m.fl. översänt förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-
2033, för synpunkter. Planen omfattar 5 050 miljoner kronor.  
Kommunen föreslås ställa sig bakom MLR-regionens yttrande och särskilt 
understryka att en tidigareläggning av väg 108 genom Svedala är mycket 
angeläget.  
För de potter som kommer att finns bör medel för att öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten genom kollektivtrafik- och cykelsatsningar längs väg 841 
infattas samt kostnader för ombyggnaderna av och omkring Svedala 
stationsområde i centrala Svedala. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av trafikingenjör, daterad 2022-01-17 

Regional transportinfrastrukturplan Skåne 2022–2033, remissversion 2021-09-
23 
Malmö-Lund regionens yttrande 2021-12-14 

Beslut skickas till 
Region Skåne 
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§ 11  

Remissyttrande om nationell plan för 
transportinfrastrukturen (NTI) 2022-2033 
Dnr 2021-000348  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att fatta beslut om yttrandet 
gällande NTI efter samråd med kommunstyrelsens presidium och 
oppositionsråd Ambjörn Hardenstedt. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) har översänt remissversion av 
NTI-planen 2022-2033 för yttrande senast 28 februari 2022.  

MalmöLund-regionen behandlar det gemensamma yttrandet vid möte i februari.  
Ett utkast till yttrande för Svedala kommuns egen del finns i tjänsteskrivelsen, 
yttrandet kommer att omarbetas på vissa punkter. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse med utkast till yttrande av trafikingenjör Annette Bengtsson, 
daterad 2021-01-20    

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (remissversion) 
Missiv - förslag till nationell planremiss, inkom 2021-11-30     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens presidium och oppositionsråd Ambjörn Hardenstedt 

Trafikingenjör Annette Bengtsson 
 



 

 

21(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2022-01-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 12  

Barnkonventionen Handlingsplan 2022-2023 
Dnr 2020-000002  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

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.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att en tvärgående tillfällig arbetsgrupp inrättas som 
följer upp och stöttar verksamheterna i arbetet med att implementera 
Barnkonventionen. Arbetsgruppen är aktiv från 2021 till och med 2023, samt att 
en gång om året återrapporterar arbetsgruppen till kommunstyrelsen. Den 
skriftliga rapporten kan överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  
Arbetsgruppen har träffats ett antal gånger under året 2021 och diskuterat olika 
tillvägagångssätt, mätmetoder med mera som kan främja implementering av 
Barnkonventionen. Gruppen diskuterade mycket om rapporteringsformer och 
behovet av kunskapshöjande insatser och metoder för det.   

Detta har resulterat i arbetsgruppen lägger fram en tvåårig handlingsplan som 
har två bilagor; barnchecklistan inför beslut i nämnd samt aktivitetsplan 2022-
2023.   

Handlingar i ärendet 
Handlingsplan Barnkonventionen 2022-2023 

Barnchecklista inför beslut i nämnd 

Aktivitetsplan Barnkonventionen 2022-2023 
Presentation Barnkonventionen Handlingsplan för kommunledningsgruppen 

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder, utom valnämnd 

Verksamhetschefer 
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§ 13  

Anmälan om delegationsbeslut 
Dnr 2021-000360  

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 
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§ 14  

Pensionsförvaltning rapport för november och 
december månad 2021 
Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna och överlämna decemberrapporten till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger rapport för pensionsförvaltningen för november 
och december månader 2021 genom portföljrapport per siste november 2021 
och siste december 2021. 

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

Rapport om pensionsförvaltning för december månad 2021, Agenta 
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§ 15  

Meddelande och skrivelser  
Dnr 2021-000357  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
a) Gemensam skrivelse från Samverkan Sydväst gällande att solceller 

stoppas av planbestämmelser, signerad av KSO-er i Samverkan Sydväst 
b) Socialnämnden, Delegationsbeslut - Tilldelning ur Svedala sociala 

samstiftelse samt syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla 
Bramstorps stiftelse 

c) Socialnämnden, Fördelning ur Svedala sociala samstiftelse och Syskonen 
Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse 

d) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2021-12-07 § 148 Information om tvist 
avseende ändrings- och tilläggsarbete för markarbeten FSI etapp 2, 
Svedala 

e) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag 2021-12-07 § 149 Information om 
uppföljning av färdigställande åtgärder för exploateringsområdet Marielund, 
Svedala 129-52 

f) Skånes kommuner, Information om eventuellt samgående mellan 
Energikontoret Skåne och Energikontoret Sydost 

g) Skånes kommuner, Informationsblad om eventuellt samgående mellan 
Energikontoret Skåne och Energikontoret Sydost 

h) Skånes kommuner, Presentation från informationsmöte Samgående 
Energikontoret  Skåne Energikontoret sydost - 2022-01-19 

i) Länsstyrelsen, Beslut om slutligt bidrag - LONA - Informationsbroschyr om 
smådjur i vatten 

j) Länsstyrelsen, Beslut om slutligt bidrag för lokala naturvårdsprojektet 
Utkiksplattform i Svenstorp 

k) Länsstyrelsen, Beslut om slutligt bidrag - LONA - Uteklassrum - för naturligt 
lärande 

l) Länsstyrelsen, Beslut om slutligt bidrag för naturvårdsprojektet - LONA - 
Öka kunskapsnivån gällande vattenvård inom skola  
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m) Skånetrafiken, Serviceresors prioriteringar kommuner 2022-01-14 

n) Skånetrafiken, Justerad rekommendation vid resor med serviceresefordon 
o) Skånetrafiken, Protokoll från politiker- och tjänstemannaråd 30 november 

2021 

p) Sydvatten AB, Protokoll 307 2021-12-08 
q) Kommunsassurans Syd Försäkrings AB, info- och Nyhetsbrev nr 4/2021  
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§ 16  

Deltagande på distans vid sammanträden med 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnderna och utskott med fler än tre ledamöter 
Dnr 2022-000014  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att tillåta deltagande på distans på sammanträden med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskott med fler än tre ledamöter,  
att sådana sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna 
och berörda utskott där deltagande sker på distans ska följa kommunens 
riktlinjer för deltagande på distans, daterade 2020-11-06,  
att detta beslut gäller till och med 7 februari 2022, samt 
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att, efter hörande av 
kommunstyrelsens första och andre vice ordförande samt oppositionsrådet, vid 
behov fatta nytt beslut om deltagande på distans efter 7 februari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 27 oktober 2021, § 103, att deltagande på 
distans efter 31 oktober 2021 endast skulle få ske på sammanträden med 
utskott som har tre eller färre ledamöter. Deltagande på distans i nämnder och 
kommunfullmäktige samt utskott med fler än tre ledamöter tilläts alltså inte efter 
31 oktober 2021. I samma ärende beslutade dock fullmäktige att ge 
kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om att åter tillåta deltagande på distans på 
sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 
efter 31 oktober 2021 under förutsättning att ett sådant beslut tas med hänsyn 
till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Med stöd av delegation beslutade kommunstyrelsens ordförande 19 januari 
2022 att åter tillåta deltagande på distans i fullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder och utskott med fler än tre ledamöter. Detta beslut gäller till och med 
31 januari 2022. 

Regeringen meddelande 24 januari 2022 att tidigare restriktioner och 
rekommendationer förlängs till och med 7 februari 2022. Mot denna bakgrund 
föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta att deltagande på 
distans ska tillåtas även efter 31 januari 2022 men i nuläget till och med 7 
februari 2022. Kommunstyrelsen föreslås även att ge kommunstyrelsens 
ordförande i uppdrag att, efter hörande av kommunstyrelsens förste och andre 
vice ordförande samt oppositionsrådet, fatta nytt beslut om deltagande på 
distans efter 7 februari 2022 om behovet kvarstår.   
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschef, daterad 2022-01-28 
Beslut om deltagande på distans vid sammanträden med kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskott med fler än tre ledamöter av 
kommunstyrelsens ordförande, daterat 2022-01-19    

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Verksamhetschefer 
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§ 17  

Presentation näringslivschef 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommuns näringslivschef börjar sin tjänst på onsdag 16 februari. 

Kosovar Gashi presenterar sig för kommunstyrelsen.   
Tjänsten som näringslivschef är nyinrättad och ett led i den nysatsning som 
genomförs inom näringslivsarbetet. 

 
 



 

 

29(29) 

KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2022-01-31  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 18  

Rapporter och anmälningar 
Dnr 2022-000021  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen stödjer LEADER Söderslätt och LEADER Söderslätts 
ordförande, Jeppa Olanders och verksamhetsledaren Maria Pojjesdotter deltar 
digitalt i sin del av denna ärendepunkt och presenterar LEADER Söderslätts 
verksamhet och aktiviteter.  

 
Ordförande Linda Allansson Wester (M) redogör för ärenden av intresse från 
kommunstyrelsens utskott:  
* plan- och exploateringsutskottsmöte möte 2022-01-12, 2022-01-19 
* personalutskottsmöte 2022-01-14 
* budgetutskottsmöte 2022-01-21   
Linda Allansson Wester (M) informerar om ett digitalt möte (2022-01-13) i 
Flygrådet, som flygplatschefen kallat till, där man bland annat pratade om 
flygets utveckling i framtiden.  

Ledamot Per Mattsson (M) informerar om ett digitalt möte i Inera, som bland 
annat handlade om Ineras utvecklingsarbete med säker digital kommunikation. 
Kommundirektör Johan Lundgren rapporterar dels om kommunförvaltningens 
arbete med anledning av Coronapandemin (Sars Covid-19), dels om pågående 
inspektion av Arbetsmiljöverket om kommunens arbetsmiljöarbete.  

Handlingar i ärendet 
Projekt Svedala LEADER Söderslätt 
LEADER generell presentation 

Svedala Söderslättstatus ekonomi 21.02.16.AO 
Paraplyprojekt Leader Söderslätt sammanställning LAG 

LAG Söderslätt: Destination Söderslätt 2019-578 

LEADER presentationen som visades på mötet 2022-01-31       
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