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KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen och med deltagande på distans, måndag 6 
september 2021 kl 13:30- 16:35, ajourneras kl 14:50-14:55, 15:55-16:00.  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Ambjörn Hardenstedt  

Justeringens plats och datum Protokollet justeras med digital signering, 2021-09-08 

Underskrifter 

Sekreterare 

digital signering, se sista sidan  

Paragrafer §§ 173-190
Kristina Larsen 

Ordförande 

digital signering, se sista sidan 

Linda Allansson Wester 

Justerare 

digital signering, se sista sidan 

Ambjörn Hardenstedt 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-09-06 

Anslaget sätts upp 2021-09-09 Anslaget till och med 2021-10-02 

Förvaringsplats för protokollet Svedala kommun, kanslienheten 

Underskrift 

digital signering, se sista sidan  

Kristina Larsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Linda Allansson Wester (M), Ordförande 
Per Mattsson (M)      deltar på distans 
Hans Järvestam (M)      deltar på distans 
Sara Ripa (C), 1:e vice ordförande 
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 

Torbjörn Sköld (S) för Valentin Jovanovic (S)  deltar på distans 

Ersättare

Erik Stoy (M)       deltar på distans 
Lars Nordberg (M)      deltar på distans 
Birgitta Delring (BP)       deltar på distans 
Christer Åkesson (L)       deltar på distans 
Steen Salling (SD)      deltar på distans 
Caroline Gullstrand (SD)   deltar på distans 
Magnus Lilja (SD)      deltar på distans 
Therese Wallin (MP)       deltar på distans 
Daniel Forsberg (MP)       deltar på distans 

Övriga närvarande (tjänstepersoner)

Kommundirektör Johan Lundgren 
Utredare Kristina Larsen 
Stabschef Teresa Fridell 
Ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld   deltar på distans 
IT-chef Niclas Söderlund   §       deltar på distans 
Strategisk planeringschef Fredric Palm  §§ 174-175    deltar på distans 
Teknisk chef Fredrik Löfqvist § 183            deltar på distans 
Utbildningschef Fredrik Aksell § 183  del av § 190     deltar på distans        

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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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 173 
Förändring av dagordning ................................................................................... 4 

§ 174 
Information om fiberutbyggnad i Svedala kommun .............................................. 5 

§ 175 
Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet, etapp 1 ....................................... 6 

§ 176 
Försäkringsinlösen - delar av kommunens pensionsskuld ................................... 8 

§ 177 
Innovationsmedel 2021 ....................................................................................... 9 

§ 178 
Utseende av firmatecknare för Svedala kommun .............................................. 11 

§ 179 
Ombudgetering av teknisk nämnds investeringsbudget 2021 - 
överskott inom projekt Bovieran/Gamla IP för att finansiera arbetena 
på Åkerbruket ................................................................................................... 13 

§ 180 
Ombudgetering av teknisk nämnds investeringsbudget 2021 - 
skattefinansierad verksamhet ............................................................................ 14 

§ 181 
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd .................................................. 15 

§ 182 
Avsiktsförklaring avseende förberedande stöd för Leaderperiod 2023-
2027 .................................................................................................................. 16 

§ 183 
Avtal om krav, Sofiero Villapark AB ................................................................... 17 

§ 184 
Svar på uppföljning av granskning av kommunens näringslivsarbete ................ 18 

§ 185 
Svar på medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara 
centrum och ta bort en parkering ...................................................................... 19 

§ 186 
Svar på motion om åtgärder mot mobbning inom skolverksamheterna ............. 21 

§ 187 
Anmälan om delegationsbeslut ......................................................................... 23 

§ 188 
Pensionsförvaltning rapport för juni och juli månad 2021 .................................. 24 

§ 189 
Meddelande och skrivelser ............................................................................... 25 

§ 190 
Rapporter och anmälningar ............................................................................... 27 
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173  

Förändring av dagordning 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

i enlighet med ordförandes förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Eftersom kommunstyrelsens sammanträde sker delvis med deltagande på 
distans klargör ordförande att kommunstyrelsens ledamöter ska synas i bild 
hela tiden under mötet, övriga behöver inte synas i bildgalleriet hela tiden.  

Ordförande föreslår följande arbetsprinciper för dagens sammanträde: vi fattar 
beslut direkt efter föredragning och går på så sätt igenom ärende för ärende, 
anpassat till in bjudna föredraganden.  

Ordförande informerar om att hon kommer att föreslå att beslutsärendet om 
Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet, etapp 1 ändras till ett 
informationsärende, där varje block presenterar sina förslag till ändringar och 
kompletteringar.  

Ärendeordningen anpassas efter föredraganden och behandlas i följande 
ordning: ärende 9 Avtal om krav, Sofiero Villapark AB som nr 11 och ärende 11 
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd som ärende nr 9. Utbildningschef 
Fredrik Aksell informerar om idrottsområde tidigare på eftermiddagen i 
ärendelistans sista dagordningspunkt, i övrigt följdes ärendeordningen. 
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 174  

Information om fiberutbyggnad i Svedala kommun 

Dnr 2019-000503  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
IT-chef Niclas Söderlund informerar om utvecklingen inom fiberutbyggnad med 
mera i Svedala kommun.  

Information om PTS Bredbandsstöd 2021, ett bidrag om 1,6 miljarder som PTS 
ska fördela till godkända ansökningar, samt information två olika projekt/företag 
som verkar för utbyggnad av fibernätet i Svedala kommun.  
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175  

Hållbarhetsstrategi för miljömässig hållbarhet, 
etapp 1 

Dnr 2019-000542  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott (Plex) beslutade 23 januari 
2020 att arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi skulle påbörjas. Strategin 
föreslogs utgå från den miljömässiga dimensionen av FN:s globala 
hållbarhetsmål. Arbetet inleddes med att förankra de globala målen, de 
planetära gränserna och Parisavtalet hos beslutsfattare.  

De lokala utmaningarna delades in i tre övergripande målområden; 1. En 
klimatsmart vardag, 2. Ett friskt vatten och 3. En livskraftig närmiljö. Arbetet 
fortsatte med att genomföra en medborgardialog under hösten/vintern 20/21. 

I mars 2021 tog arbetsgruppen fram ett förslag till strategi. Förslaget har 
bearbetats genom flera workshops med Plex och kommunledningsgruppen. 
Plex har berett ärendet 2021-06-15 och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige anta Svedala kommuns hållbarhetsstrategi för miljömässig 
hållbarhet.  

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet 6 september har kommunens 
partier deltagit i dialogmöte 26 augusti 2021 där förslaget presenterades och 
diskuterades.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse till Ks, daterad 2021-08-16 

Protokollsutdrag Ks 2021-06-28 § 155 

Presentation Hållbarhetsstrategin, miljömässig del 2021-06-28 

Tjänsteskrivelse till Ks 28 juni av utredare, daterad 2021-06-18   

Tjänsteskrivelse till Plex av miljöstrateg, daterad 2021-06-07 

Strategi för miljömässig hållbarhet  

Protokollsutdrag Plex 2021-06-15 §  35 

Sammanställning av dialogresultat 

Koldioxidbudget Svedala kommun 2020-2040 
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Överläggning 
Ordförande Linda Allansson Wester (M) föreslår att dagens beslut för ärendet 
är att ha tagit del av informationen. De tre politiska blocken redogör idag för 
kommunstyrelsen sina förslag på redaktionella ändringar till strategitexten och 
informerar om sina politiska ställningstaganden. Ordföranden upplyser att hon 
inom kort kallar till ett möte där ordföranden tillsammans med oppositionsråden 
och strategisk planeringschef bearbetar texten i dokumentet Strategi för 
miljömässig hållbarhet, så att den är klar för beslut på kommunstyrelsens 
sammanträde i oktober.  

Ambjörn Hardenstedt (S) presenterade Socialdemokraternas och miljöpartiets 
förslag till ändringar och kompletteringar densamma.  

Ronny Johnsson (SD) informerade om det yrkande om Sverigedemokraterna 
gjorde i Plex om att målen 13 och 14 med tillhörande text ska tas bort.  

Beslut skickas till 
Linda Allansson Wester (M) 

Ambjörn Hardenstedt (S) 

Ronny Johnsson (SD) 

Strategisk planeringschef Fredric Palm 

Kommunstrateg Daniel Andersson  
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176  

Försäkringsinlösen - delar av kommunens 
pensionsskuld 

Dnr 2021-000216  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 62,1 mnkr av 
ansvarsförbindelsen i en försäkringslösning, samt 

att försäkringsinlösen finansieras genom minskning av årets resultat 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Hittills genomförda ekonomiska uppföljningar 2021 visar på ett prognostiserat 
överskott om cirka 100 miljoner kronor. Mot denna bakgrund finns möjlighet för 
kommunfullmäktige att lösa in delar av pensionsskulden i ansvarsförbindelsen 
utan att riskera ett negativt resultat 2021.  

År 2020 gjordes en partiell inlösen av pensionsskulden för att säkra upp delar 
av vinsten som genererats i Svedala kommuns avsatta medel för 
pensionsförvaltning, minska nedsidesrisken i pensionsförvaltningen i tider av en 
volatil börs och för att slippa ökade pensionspremier i ansvarsförbindelsen om 
livslängdsåttagandet höjdes. Detta innebär vidare att betydande framtida risker i 
pensionsåtagandet överläts till försäkringsbolaget i stället för att bäras av 
kommunen. Dessutom möjliggör en inlösen av pensionsskulden ett bättre 
kassaflöde på sikt, som skapar utrymme i resultaträkningen, i tider då gapet 
mellan intäkterna från skatter och statsbidrag och kostnaderna för bland annat 
de demografiska behoven väntas öka. Att göra en liknande partiell inlösen av 
pensionsskulden i ansvarsförbindelsen 2021 innebär då att större utrymme 
skapas för den löpande verksamheten i kommande års budgetar.  

Ärendet har beretts i en förstärkt ordförandeberedning, 2021-08-25, där 
Ambjörn Hardenstedt (S) och Steen Salling (SD) samt offererande företag 
deltog. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av controller Bengt Persson och ekonomichef Boris 
Blumenfeld, daterad 2021-08-23    
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KOMMUNSTYRELSEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-09-06  
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§ 177  

Innovationsmedel 2021 

Dnr 2021-000238  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja teknisk nämnd 42,1 tkr per år, från och med 2022 till och med 2024, 
från kommunstyrelsens innovationsbudget, för att genomföra innovationsprojekt 
”Robotgräsklippare” på en av kommunens badplatser. Detta under förutsättning 
att anslaget för innovationsanslaget finns kvar i kommunstyrelsens ram, 

att bevilja utbildningsnämnden 51,4 tkr under 2021 från kommunstyrelsens 
innovationsbudget för att genomföra innovationsprojekt ”Kommunikationsrobot” 
i grundskolan, 

att bevilja kommunledningskontorets kommunikationsenhet 100 tkr från 
kommunstyrelsens innovationsbudget för att utveckla en chatbot i Kundservice, 

att bevilja socialnämnden 420 tkr från kommunstyrelsens innovationsbudget för 
att implementera innovationsprojekt AI-sensor – Roommate, samt 

att bevilja kommunstyrelsens digitaliseringsgrupp 200 tkr från nämndens 
innovationsbudget för att utveckla en riktlinjeapplikation.    

Sammanfattning av ärendet 
2021 års budget beviljades kommunstyrelsen 3 000 tkr i anslag för att 
möjliggöra nya innovativa arbetsmetoder i kommunens verksamheter. 
Målsättningen med anslaget är att kommunens olika verksamheter ska kunna 
ansöka om medel för att testa olika idéer och verktyg som inte finns i Svedala 
kommun idag. Detta i syfte att utveckla kommunens verksamheter.  

Kommunledningsgruppen har behandlat de idéer och förslag som inkommit och 
föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja medel till fyra av de inkomna idéer 
och förslag: ”Robotgräsklippare”, ”Chatbot”, ”AI-sensor Roommate”, 
”Kommunikationsrobot” samt ”Utveckling av Riktlinje applikation”. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, daterad 
2021-08-27  

Innovationsmedel ansökan 2021 - Robotgräsklippare 

Innovationsmedel ansökan 2021 - AI-sensor Roommate 

Innovationsmedel ansökan 2021 - Riktlinjeapplikation rutiner 

Innovationsmedel ansökan 2021 – Kommunikationsrobot 

Innovationsmedel ansökan 2021 – Chatbot    
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Beslut skickas till 
Ekonomienhet 

Kommunikationsenhet 

Digitaliseringsgrupp  

Utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Teknisk nämnd   
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§ 178  

Utseende av firmatecknare för Svedala kommun 

Dnr 2021-000084  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester och vid 
hennes förfall kommunstyrelsens första vice ordförande Sara Ripa, alltid med 
kontrasignation av kommundirektör Johan Lundgren eller ekonomi- och 
utvecklingschef Boris Blumenfeld eller stabschef Teresa Fridell att teckna 
kommunens firma, innefattande även borgensförbindelser, lånereverser, 
köpekontrakt, köpebrev och övriga för kommunen rättsliga bindande handlingar,  

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld, controller Bengt 
Persson, controller Charlotte Antonius, ekonom Catharina Magnusson, ekonom 
Robert Schoug, controller Maria Dérand, controller Andreas Johansson, 
ekonomiadministratör Termeh Jalili Bayrami, ekonomiadministratör Caroline 
Hervén, ekonomiadministratör Andreas Köl att två i förening teckna 
kommunens bankkonto,  

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld med ekonom 
Catharina Magnusson som ersättare att underteckna låneförbindelser för lån 
upptagna enligt delegationsbeslut, med kontrasignation av controller Bengt 
Persson, ekonom Robert Schoug, controller Charlotte Antonius, controller Maria 
Dérand eller controller Andreas Johansson, 

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld med ekonom 
Catharina Magnusson som ersättare att underteckna borgensförpliktelser enligt 
antagna beslut i kommunfullmäktige med kontrasignation av controller Bengt 
Persson, ekonom Robert Schoug, controller Charlotte Antonius, controller Maria 
Dérand eller controller Andreas Johansson,  

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld med ekonom 
Catharina Magnusson som ersättare att omdisponera medel från kommunens 
medelsförvaltning inom ramen för kommunens finanspolicy, med 
kontrasignation av controller Bengt Persson, ekonom Robert Schoug, controller 
Charlotte Antonius, controller Maria Dérand eller controller Andreas Johansson,  

att bemyndiga ekonomi- och utvecklingschef Boris Blumenfeld och ekonom 
Catharina Magnusson två i förening eller var för sig med kontrasignation av 
controller Bengt Persson, ekonom Robert Schoug, controller Charlotte 
Antonius, controller Maria Dérand eller controller Andreas Johansson att 
beordra uttag och/eller utbetalningar från kommunens, och av kommunens 
förvaltade stiftelsers, bankkonto, samt  

att firmateckningsbeviset gäller från och med 13 september 2021.     
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Sammanfattning av ärendet 
Av kommunstyrelsens delegationsförteckning framgår att handlingar upprättade 
mot bakgrund av beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller dess 

utskott ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid dennes 
förfall av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande eller vid även dennes förfall av 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande med kontrasignering av 
kommundirektören eller den enhetschef vars enhet handlingen berör. Vidare 
har kommunstyrelse i delegationsförteckningen beslutat att avtal och andra 
handlingar som undertecknas med stöd av i delegationsförteckningen angiven 
delegation undertecknas av respektive delegat.  

Banker, företag och till viss del myndigheter kräver dock ibland att firman 
tecknas av särskild, namngiven person. Kommunstyrelsen utser därför 
regelbundet namngivna firmatecknare för kommunen. Med anledning av 
personalförändringar inom ekonomienheten krävs ändringar av gällande 
firmateckningsbevis. I förslag till firmateckningsbevis har även vissa kategorier 
av ärenden tillagts, i syfte att underlätta för kommunledningskontoret när 
ekonomiska ärenden – enligt beslut av fullmäktige eller kommunstyrelsen – 
handläggs.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-08-22     

Beslut skickas till 
Berörda i beslutet  

Förvaltningsrätten för laga kraft bevis 
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§ 179  

Ombudgetering av teknisk nämnds 
investeringsbudget 2021 - överskott inom projekt 
Bovieran/Gamla IP för att finansiera arbetena på 
Åkerbruket 

Dnr 2021-000196  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna slutredovisningen av Åkerbruket etapp 1 och 2, samt 

att godkänna teknisk nämnds genomförande av asfaltering och plattläggning på 
Åkerbruket etapp 2 under 2021 enligt gällande exploateringsavtal. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknisk nämnd har under budgetprocessen för 2021 års budget missat att 
ansöka om medel för att slutföra exploateringsprojektet på Åkerbruket. 
Nämnden har därför inkommit med en begäran om att få ombudgetera medel 
från projektet Bovieran/Gamla IP. Detta då projektet prognostiseras få en 
positiv budgetavvikelse.   

De åtgärder som ska genomföras på Åkerbruket är toppbeläggning av asfalt på 
gatorna samt plattläggning av betongplattor i korsningarna inom ramen för 
Etapp 2. Nettokostnaden för detta arbete beräknas bli 2 100 tkr.  

Ekonomienheten konstaterar vid sin granskning av ärendet två saker. För det 
första har arbetena på Åkerbruket i stort sett redan genomförts. För det andra 
har tekniska nämnden i sin slutredovisning av Åkerbruket, godkänd av tekniska 
nämnden 2019-12-10 §144, redan inkluderat kostnaderna för den 
toppbeläggning och asfaltering som nu sker inom Etapp 2. I den 
slutredovisningen konstateras att etapp 2 gör ett underskott mot kalkylbudgeten 
på 29 864 tkr med -940 tkr, eller -3,1 % mot kalkylbudget. Dock konstateras att 
Åkerbruket som helhet, inklusive försäljning av fribyggnadstomter, gör ett 
överskott +15 295 tkr. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från teknisk nämnd om ombudgetering investeringsbudget för 
2021 skattefinansierad verksamhet, daterad 2021-08-20 

Protokollsutdrag teknisk nämnd 2021-06-01 § 67 Ombudgetering 
investeringsbudgetför 2021 skattefinansierad verksamhet 

Slutredovisning av Åkerbruket etapp 1 och 2 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd för kännedom             
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§ 180

Ombudgetering av teknisk nämnds 
investeringsbudget 2021 - skattefinansierad 
verksamhet 

Dnr 2021-000222 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att ombudgetera 500 tkr från projektet skyltar till ett nytt projekt som benämns 
ny infartsväg till ÅVC på Ågatan, samt 

att ombudgetera 300 tkr från projektet GC-väg plan 10 år till projektet 
brorestaureringar.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av önskad ny infartsväg till ÅVC på Ågatan, som behandlas i ett 
separat ärende (TN 2020-000391), behöver investeringsmedel ombudgeteras. 
Förvaltningen har gått igenom beviljade anslag och funnit att anslaget till 
projektet skyltar på 575 tkr inte kommer användas till mer än 75 tkr och att 
tillgängliga medel på 500 tkr då finns. Anledningen till det är att Trafikverkets 
plan för regional cykelvägsvisning har skjutits framåt i tid, oklart när det kommer 
att ske. Trafikverket ålade kommunen att göra den regionala 
cykelvägsskyltningen inom kommunens tätorter. Det är anledningen till att 
kommunen först behövde avsätta medel till detta.  

För projektet brorestaureringarna har det konstaterats efter detaljprojektering av 
den norra bron på Kapellvägen att den beräkning som låg till grund för 
budgeten var lågt satt. Detaljprojekteringen görs innan beställning av arbetet 
utförs. Då brorestaureringarna är nödvändiga att göra på grund av 
säkerhetsskäl behöver medel om 300 tkr tillskjutas för att kunna genomföra 
projektet. Förvaltningen har konstaterat att projektet GC-väg plan 10 år kommer 
att lämna ett överskott på grund av beviljat statsbidrag från Trafikverket. Det 
finns då möjlighet att ombudgetera medel från projektet GC-väg plan 10 år till 
brorestaureringarna på grund av det skälet. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av kommunstyrelsens controller, daterad 2021-08-20 

Protokollsutdrag Tn 2021-06-22 § 78 ombudgetering investeringsbudget för 
2021 skattefinansierad verksamhet 

Beslut skickas till 
Teknisk nämnd för kännedom 
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§ 181  

Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd 

Dnr 2021-000206  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd upphör att gälla från och med 
25 september 2021,  

att anta Riktlinjer för försörjningsstöd, att gälla från och med 25 september 
2021, samt 

att ge socialnämnden i uppdrag att framöver besluta om revideringar och 
upphävande av dessa riktlinjer samt att – i förekommande fall – besluta om nya 
riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. 

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun kommer att ingå ett fördjupat samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun gällande handläggning av 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Med anledning av detta har 
socialnämnden tagit förslag på nya riktlinjer för försörjningsstöd som är 
anpassade till de riktlinjer som gäller för försörjningsstöd i Trelleborgs kommun.  

Då de tidigare riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige är det endast 
kommunfullmäktige som kan besluta att upphäva dessa. 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot förslaget till nya riktlinjer för 
försörjningsstöd. Då socialnämnden i sitt reglemente av kommunfullmäktige har 
fått i uppdrag att ansvara för ärenden som avser myndighetsutövning mot 
enskild enligt socialtjänstlagen – vilket innefattar beslut om försörjningsstöd – är 
det kommunledningskontorets bedömning att socialnämnden i framtiden själv 
kan fatta beslut om att revidera, upphäva och anta riktlinjer inom detta område. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att socialnämnden ska ges detta 
uppdrag varför en tredje att-sats lagts till socialnämndens förslag.  

I övrigt har förslag på tid för när riktlinjerna ska gälla ändrats till 25 september 
då fullmäktige har sammanträde 22 september vilket är den dag som 
socialnämnden föreslog att riktlinjerna skulle upphöra att gälla.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-08-22 

Protokollsutdrag socialnämnden 2021-06-17, § 49 

Förslag till Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd (Ffs 1:43) 

Nu gällande kommunala riktlinjer för ekonomiskt bistånd (Ffs 1:43)  
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§ 182

Avsiktsförklaring avseende förberedande stöd för 
Leaderperiod 2023-2027 

Dnr 2021-000236 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ingå avsiktsförklaring inför ansökan om förberedande stöd inom Leader 
2023-2027, samt 

att ställa sig bakom framtaget utkast till strategi inför Leaderperiod 2023-2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för 
att bidra till lokal utveckling. Målet är att skapa attraktiva områden med 
konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb. Innevarande 
leaderperiod har förlängts till och med 2022. Kommunstyrelsen beslutade i 
mars 2021 att förlänga finansiering till 2022. 

Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till om Svedala kommun ska ingå 
avsiktsförklaring inför ansökan om förberedande stöd inom Leader 2023-2027. 
Ansökan ska förenas med förslag på utvecklingsstrategi och lämnas till 
Jordbruksverket senast 30 september 2021. Att ingå avsiktsförklaring inför 
ansökan innebär inte att kommunstyrelsen i detta läge fattar beslut om 
medfinansiering. Kommunledningskontoret förutsätter dock att graden av 
medfinansiering kommande period motsvarar innevarande period. Det är 
Jordbruksverket som avgör vilka leaderområden som ska beviljas stöd 
kommande leaderperiod.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska ingå 
avsiktsförklaring och ställa sig bakom framtaget utkast till strategi. 

Stabschef Teresa Fridell är föredragande 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-08-23 

Avsiktsförklaring – förberedande stöd inom Leader 2023-2027 

Tidsperioder leader.  

Utkast till strategi för Leaderområdet Söderslätt 2023-2027     

Beslut skickas till 
Leader Söderslätt 
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§ 183

Avtal om krav, Sofiero Villapark AB 

Dnr 2018-000146 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till teknisk chef att ingå avtal med motpart med inriktningen som 
finns i förslaget i ärendet.     

Sammanfattning av ärendet 
Svedala kommun har en reversfordran mot Leif Nordin på 925 000 kronor. 
Ränta utgår inte. Reversen har förfallit till betalning. Krav på betalning har 
framställts. Som säkerhet för kommunens fordran har vi en panträtt i fastigheten 
Vellinge Ingelstad. I samma fastighet och med bättre rätt har även Sparbanken 
Skåne panträtt för en fordran på 358 322 kronor jämte ränta (räntan är f n 
okänd).  

Förhandling har förts med Leif Nordin om att han ska sköta försäljning av 
fastigheten. Ett avtalsförslag finns där Kommunen vid en försäljning har rätt till 
betalning med 925 000 kronor förutsatt att köpeskillingen räcker till det efter 
avräkning för Sparbankens fordran och mäklararvode. Den enda återstående 
punkten att förhandla om är att Leif Nordin ville ha en relativt lång tid på sig att 
sälja. Kommunen ville ha en kortare tid. Förhandlingarna pausades p g a 
konkursen för Öresund Villapark AB, tidigare benämnt Sofiero Villapark AB. 

Efter ytterligare kontakter i ärendet har motparten återkommit med ett nytt 
avtalsförslag. 

Kommunens ombud föreslår att avtalet kan ingås omgående varför det är 
aktuellt att delegera till teknisk chef att ingå detta avtal.    

Kommunstyrelsen plan- och exploateringsutskott har följt ärendet. 

Teknisk chef, Fredrik Löfquist är föredragande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av teknisk chef, daterad 2021-08-23 

Förslag till avtal med Leif Nordin översänt i e-post av advokat Källén 2021-05-
07    

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 184

Svar på uppföljning av granskning av kommunens 
näringslivsarbete 

Dnr 2018-000320 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att översända stabschefens tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-20, som svar till 
revisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen genomförde under 2018 en granskning av kommunens 
näringslivsarbete. KPMG har nu på uppdrag av revisionen genomfört en 
uppföljning av denna granskning. Revisionens bedömning är att 
kommunstyrelsen till stor del, men inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder i 
enlighet med tidigare granskning.  

Revisionen har lämnat uppföljningen för yttrande till kommunstyrelsen. Förslag 
till yttrande har tagits fram av stabschefen.    

Stabschef Teresa Fridell redogör för ärendet i tjänsteskrivelse. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av stabschefen, daterad 2021-08-20 

Uppföljning av granskning avseende kommunens näringslivsarbete, daterad 
2021-05-20 

Missiv – uppföljning av granskning avseende kommunens näringslivsarbete 

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen      
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§ 185

Svar på medborgarförslag om att flytta 
varuintaget vid ICA i Bara centrum och ta bort en 
parkering 

Dnr 2016-000366 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avslå medborgarförslaget i enlighet med stadsarkitektens tjänsteskrivelse. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att se till att överenskomna regler efterföljs på 
kommunens mark.     

Sammanfattning av ärendet 
Det från förslagsställaren inkomna medborgarförslaget beskriver problem med 
placeringen av ICA-livsmedelsbutikens lastintag som ligger i nära anslutning till 
de på motsatt sida av Biblioteksgatan belägna lägenheternas privata uteplatser. 
Lägenheternas uteplatser ryms ej inom fastighetens tomtmark utan ligger på 
Biblioteksgatans västra trottoar, vilken enligt gällande detaljplans 
planbestämmelser är allmän platsmark och marken ägs av kommunen. 

Fastighetsbolaget Brinova, äger ICA:s fastighet i Bara Centrum och det finns 
begränsningar i vad en kommun kan styra och besluta gällande pågående 
privata verksamheter som följer gällande detaljplanebestämmelser. 

Befintligt lastintag för ICA:s livsmedelsbutik i Bara centrum går inte att flytta på 
grund av livsmedelsbutikens placering, dess låsta planlösning samt centrums 
utformning, vilket innebär att lastintaget måste ha sin anslutning från 
Biblioteksgatan i detta läge. 

ICA har genom kontakt och riktad information till sina varuleverantörer styrt upp 
sina varuleveranser till butiken, vilket innebär att alla leveranser till ICA nu körs 
in via Torggatan och vidare ut via Centrumgatan.  

Leveranser sker numera dessutom tidigast efter klockan 06.00 alla dagar, vilket 
är positivt och minskar risken att boende kan bli störda alltför tidigt på 
morgonen. 

ICA har bestämt med sina leverantörer att de så långt det är möjligt ska stänga 
av sina fordon, slå av strålkastarljus och inte stå på tomgång vid all lastning och 
lossning som utförs vid lastintaget.  

Diverse åtgärder har under hand utförts av kommunen sedan 2016 och fram till 
dagens datum för att minimera problemen. Skyltningen för varutransporterna 
har ändrats och förtydligats, fysiska ombyggnadsåtgärder har gjort vid själva 
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lastintaget och bullernivåer och luftkvalitet har mätts och kontrollerat att de följer 
av kommunen ställda krav. 

Utmed Torggatan har kommunen även kompletterat med anvisade 
korttidsparkeringar som länge varit önskade och efterfrågade av 
kommuninvånarna i Bara.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse om svar på medborgarförslag av stadsarkitekt, 2021-08-24 

Medborgarförslag om att flytta varuintaget vid ICA i Bara Centrum och ta bort 
en parkering, inkom 2016-09-16  

Yrkanden 
Ronny Johnsson (SD) yrkar på följande tillägg till beslutet att kommunstyrelsen 
ger förvaltningen i uppdrag att se till att överenskomna regler efterföljs på 
kommunens mark.   

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett tilläggsyrkande av Ronny Johnsson 
(SD) till liggande förslag till beslut. Ordförande ställer bifall mot avslag på dem 
båda och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag tillsammans med 
tilläggsyrkandet.  

Beslut skickas till 
Teknisk chef 
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§ 186

Svar på motion om åtgärder mot mobbning inom 
skolverksamheterna 

Dnr 2020-000291 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att motionens första att-sats ska anses vara besvarad, samt 

att delvis avslå motionens andra att-sats vad avser avrapportering till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.    

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att besluta att 
motionens första att-sats ska anses vara besvarad, samt att delvis avslå 
motionens andra att-sats vad avser avrapportering till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Socialdemokraterna inkommit med motion till kommunfullmäktige om åtgärder 
mot mobbing inom skolverksamheterna.   

Motionären yrkar att det snarast genomförs lämpliga åtgärder mot mobbing 
inom skolverksamheterna och att arbetet med att motverka mobbing följs upp 
och avrapporteras till utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.   

I tjänsteskrivelsen från utbildning redogörs för befintlig 

* rättslig regler,

* kommunens system för anmälningar av kränkningar med mera

* skolornas främjande, förbyggande och åtgärdande arbete mot bland annat
kränkande behandling och trakasserier

* rapportering till den politiska huvudmannen, samt

* slutord.

Det går aldrig att helt förhindra eller förebygga bort kränkande behandling i 
skolan. Vi arbetar med människor. Det viktiga är skolans förhållningssätt och 
agerande. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-08-23 § 71 

Tjänsteskrivelse av utredare utbildning, daterad 2021-08-17 

Motion om åtgärder mot mobbning inom skolverksamheterna, inkom 2020-09-
21     
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Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall på motionen i sin helhet. 

Linda Allansson Wester (M) yrkar bifall till liggande förslag om att motionens 
första att-sats ska anses vara besvarad, samt att delvis avslå motionens andra 
att-sats vad avser avrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

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

Votering begärs och genomförs. 

Den vill att bifall till liggande förslag om att motionens första att-sats ska anses 
vara besvarad, samt att delvis avslå motionens andra att-sats vad avser 
avrapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vinner röstar Ja, 
den det ej vill röstar Nej. Vinner nej bifalls motionen i sin helhet.  

Omröstningsresultat: 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster 

Ja-röster: Per Mattsson (M), Hans Järvestam (M), Sara Ripa (c ), Ronny 
Johnsson (SD), Tobias Ström (SD), Peter Frost Jensen (SD), Linda Allansson 
Wester (M). 

Nej-röster: Peter Henriksson (ÄS), Ambjörn Hardenstedt (S), Torbjörn Sköld 
(S), Hellen Boij-Ljungdell (S).  
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§ 187  

Anmälan om delegationsbeslut 

Dnr 2021-000201  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen om fattade delegationsbeslut och att lägga den 
till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har delegerat viss beslutanderätt till kommunstyrelsens 
ordförande och tjänstemän enligt kommunstyrelsens delegationsförteckning, 
beslutad 2021-03-15 § 42, som gäller från 2021-04-01.  

Beslut fattat genom delegation ska anmälas vid närmast därpå påföljande 
sammanträde med kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att 
kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten, utan bland annat fyller 
funktionen att klagotiden för vissa av dessa beslut räknas från den dag justerat 
protokoll anslås. 

Handlingar i ärendet 
Sammanställning av delegationsbeslut, daterad 2021-08-24    
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§ 188  

Pensionsförvaltning rapport för juni och juli 
månad 2021 

Dnr 2021-000024  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten framlägger rapport för pensionsförvaltningen för  juni och juli 
månad 2021 genom portföljrapport per siste  juni och juli respektive 2021. 

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

Rapport om pensionsförvaltning för juli månad 2021, Agenta   
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§ 189  

Meddelande och skrivelser 

Dnr 2021-000202  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Post till kommunstyrelsen.  

Handlingar i ärendet 
a) Utbildningsnämnden, Delegationsbeslut, Utdelning av stipendium ur 
Stiftelsen Browns fond 2021 

b) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn § 76, Delegation inför antagande av 
anbud för rivning av Klågerupshallen, Klågerup 4:1 

c) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn § 79,  Information om anslutning av 
Torup till Svedala kommuns ledningsnät för vatten och avlopp 

d) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn § 80 Information om förslag till avtal 
med Swedavia 

e) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn § 81, Direktupphandling av GIS-
program 

f) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn § 82, Inledande förhandlingar med 
Svevia 

g) Teknisk nämnd, Protokollsutdrag Tn § 77, Information om trafiksituationen 
och ombyggnad på återvinningscentralen i Svedala, Svedala 305:6 

h) Svedalahem, Sammanträdesprotokoll, 2021-06-14 §§ 33-44 

i) SVEDAB, Sammanträdesprotokoll 2021-06-14 §§ 29-38 

j) Svedala kommunhus AB, sammanträdesprotokoll bolagsstämma 2021-06-18 
§§ 1-12 

k) Sydvästskånes grundvattenkommitté (SSGK), sammanträdesprotokoll 
årsstämma 2021-06-15  

l) Höje å, Inbjudan till jubileumsfirande - 30 år av åtgärder i Höje å 
avrinningsområde 

m) SKR (Sveriges kommuner och Regioner), Meddelande om Förbundsavgiften 
2022 

n) Migrationsverket, SKR, Nyhetsbrev om mottagande och bosättning av 
asylsökande 2021-07-01 
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o) Länsstyrelsen, LONA Beslut om statligt bidrag - Ökad biologisk mångfald i 
Svedalas parker 

p) Skånetrafiken, Information till kommuner i samband med fakturering för 
färdtjänst H1 2021 

q) Sege å vattenråd och vattenförbund, protokoll 2021-06-11 

r) Pensionärsrådet, protokollsutdrag 2021-06-17 Lokalfråga  

s) Pensionärsrådet, protokollsutdrag 2021-06-17 Elcyklar för utlåning i Svedala 
kommun 

t) Pensionärsrådet, protokollsutdrag 2021-06-17 Kollektivtrafikfråga tillsammans 
med svar från trafikingenjör 2021-08-24 

u) Protokollsutdrag TN 2021-08-24 § 87 Upphandling nybyggnad av 
pumpstationer P5, P8, P15 och P17, Svedala kommun 
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§ 190  

Rapporter och anmälningar 

Dnr 36892  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att ha tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande från kommunstyrelsens utskott redogör för ärenden av intresse för 
kommunstyrelsen från kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskotts möte 
2021-08-24.  

 

Kommundirektör Johan Lundgren rapporterar om kommunförvaltningens arbete 
med anledning av Coronapandemin (Covid-19).  

 

Kommundirektör Johan Lundgren rapporterar bland annat om nuvarande 
organisation och resurser i kommunens näringslivsarbete, om framdriften i 
arbetet med att tillskapa en större samlingslokal i Svedala tätort. 

 

Utbildningschef Fredrik Aksell informerar om framdriften i arbetet med att skapa 
nya idrotts- och aktivitetsområden i Klågerup.  

 

Ordförande Linda Allansson Wester informerar VA-Syds medlemsråd 31 
augusti 2021 samt om MalmöLundRegionens styrelsemöte 31 augusti 2021. 

 

 


