
 

 

1(28) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Rotundan, Törringelund, onsdag 23 september 2020 kl 19:00-19:45 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Tjänstgörande ersättare 

Se närvarolista på sida 3 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Sara Ripa och Henrik Corneliussen 

Justeringens plats och datum Kommunhuset, 2020-09-25 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 64-77 

 Teresa Fridell  

 Ordförande 

  

 Lars Nordberg  

 Justerare 

  

 Sara Ripa                                                             Henrik Corneliussen  
 
 Information om anslag 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-09-23 

Anslaget sätts upp 2020-09-28 Anslaget till och med 2020-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Lars Nordberg (M), Ordförande 
Linda Allansson Wester (M) 
Hans Järvestam (M), 1:e vice ordförande 
Per Mattsson (M) 
Erik Stoy (M) 
Dan Nilsson (M) 
Sverker Nordgren (M), §§ 64-71, 73-77 
Ulf Lennerling (M) 
Gunilla Nordgren (M), §§ 64-71, 73-77 
Ewa Lennerling (M) 
Sara Ripa (C) 
Ingegerd Eriksson (C) 
Kristoffer Linné (L) 
Jonathan Wetterström (BP) 
Birgitta Delring (BP) 
Stefan Sarmes (KD) 
Ambjörn Hardenstedt (S) 
Lise-Lott Gsaxner (S) 
Heléne Hardenstedt (S) 
Jesper Sennertoft (S) 
Ewa Bohlin (S) 
Torbjörn Sköld (S) 
Jörgen Persson (V) 
Peter Frost Jensen (SD) 
Ronny Johnsson (SD) 
Tobias Ström (SD) 
Henrik Corneliussen (SD) 
Magnus Lilja (SD) 
Steen Salling (SD), 2:e vice ordförande 
Anders Nilsson (SD) 
Ingrid Pedersen (-) 
Tommy Rosenberg (SD) 
Caroline Gullstrand (SD) 
Tonny Rosefors (SD) 
Peter Henriksson (ÄS) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3(28) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Tjänstgörande ersättare 

Erika Jepsson (M) för Karin Mårtensson (M) 
Anne Jönsson (M) för Sverker Nordgren (M), § 72 
James Perlman (M) för Gunilla Nordgren (M), § 72 
Christer Åkesson (L) för Per Olof Lindgren (L) 
Valentin Jovanovic (S) för Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Geir Hansen (S) för Leif Göthed (S) 
Göran Malmberg (S) för Elin Westerberg (S) 
Per-Ola Valastig (MP) för Martin Gustafsson (MP) 
Christoffer Andersson (SD) för vakant plats (SD) 
Morgan Pedersen (SD) för Kristina Fredlund (SD) 
Mats Bentmar (ÄS) för Jörgen Rasmusson (ÄS) 
 

Ersättare 

Anne Jönsson (M), §§ 64-71, 73-77 
James Perlman (M), §§ 64-71, 73-77 
Ewa Dahl (M) 
Janet Vibeke (V) 
Carin Falck (BP) 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Johan Lundgren, kommundirektör 
Teresa Fridell, stabschef 
Anton Almer, huvudregistrator/systemförvaltare 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centern V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 64 
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§ 65 
Antagande av Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022 ... 6 

§ 66 
Detaljplan för Svedala 25:17 med flera, "Nils Fredriksson Utbildning", 
i Svedala, Svedala kommun, Skåne län ............................................. 8 

§ 67 
Försäljning av Svedala 1:88 och Svedala 1:89, projekt Segestrand 
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§ 68 
Ändring av reglemente för utbildningsnämnden på grund av ny 
organisation för skolbibliotek och folkbibliotek .................................. 12 

§ 69 
Ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden på grund av ny 
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§ 70 
Nya stadgar för Skånes kommuner .................................................. 16 

§ 71 
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§ 72 
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§ 73 
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§ 74 
Anmälan av motion om åtgärder mot mobbning inom 
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§ 75 
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§ 76 
Valärenden ...................................................................................... 26 

§ 77 
Meddelanden och skrivelser ............................................................. 28 
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§ 64  

Ändring av dagordningen 

Dnr 50153  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ärendena nummer 5 och 6 "Exploateringsavtal 
avseende Svedala 100:242 med flera (Coop)" och "Detaljplan för Svedala 
100:242 med flera Östra industriområdet I (Coop)" ska utgå, samt att ett 
nytillkommet ärende "Anmälan av motion om tillsättande av en 
haverikommission" behandlas efter ärende 13.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65  

Antagande av Handlingsprogram för skydd mot 
olyckor 2019-2022 

Dnr 2020-000178  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019-2022, programunderlag 
och delprogram för innevarande mandatperiod, samt 

 

att uppdra åt kommunstyrelsen att under perioden vid behov besluta om 
justeringar av de närmre riktlinjerna i Delprogram operativ insatsverksamhet 
och Delprogram olycksförebyggande verksamhet. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
upprätta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och för 
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska enligt LSO antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Kommunfullmäktige kan uppdra 
åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer. 

 

Räddningschefen har lagt fram förslag till antagandehandlingar till Svedala 
kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019–2022. 

 

Enligt LSO ska det, innan programmet antas, ha skett samråd med de 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd av det 
föreslagna handlingsprogrammet har genomförts med externa myndigheter 
parallellt med den interna remissprocessen i alla nämnder. Inkomma 
synpunkter och justeringar redovisas i samrådsredogörelser.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019–2022, programunderlag och 
delprogram för innevarande mandatperiod, samt att uppdra åt 
kommunstyrelsen att under perioden vid behov besluta om justeringar av de 
närmre riktlinjerna i Delprogram operativ insatsverksamhet och Delprogram 
olycksförebyggande verksamhet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 158.  
Tjänsteskrivelse av räddningschefen, daterad 2020-08-24. 
Samrådsredogörelse för externa svar på samrådshandlingar, av stf. 
räddningschef, daterad 2020-08-20. 
Samrådsredogörelse för interna remissvar gällande samrådshandlingar, av stf. 
räddningschef, daterad 2020-08-27. 
Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2019–2022, antagandehandling. 
Programunderlag olycksanalyser, antagandehandling. 
Delprogram operativ insatsverksamhet, antagandehandling. 
Delprogram olycksförebyggande verksamhet, antagandehandling. 
Bilaga A till handlingsprogram, antagandehandling. 
     

     

Beslut skickas till 
Räddningstjänsten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66  

Detaljplan för Svedala 25:17 med flera, "Nils 
Fredriksson Utbildning", i Svedala, Svedala 
kommun, Skåne län 

Dnr 2018-000332  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta antagandehandling för Detaljplan för Svedala 25:17 med flera, "Nils 
Fredriksson Utbildning", i Svedala, Svedala kommun, Skåne län. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen detaljplan har tagits fram för att pröva lämpligheten för ny 
bebyggelse i form av kompletterande skolbyggnad inom gymnasieskolans 
område ”Nils Fredriksson Utbildning” i öster och möjliga framtida bebyggelse 
inklusive bostäder i väster. För att detaljplanen ska möjliggöra flexibel 
användning och fungera över tid prövas markanvändning (utöver skola och 
bostäder) för centrumverksamhet och parkering. Del av Börringevägen 
respektive Sockerbruksgatan planläggs som gata, vilket de används som idag. 
Området är redan exploaterat och planförslaget innebär möjlighet till förtätning. 

 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten för bebyggelse med skola (S), 
bostäder (B) och centrum (C) och parkering (P) inom planområdet. 

 

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2020-02-03 till och med 2020-
02-23 och granskning under tiden 2020-05-25 till och med 2020-06-14, samt 
remitterats till berörda myndigheter, nämnder med flera. Under granskning har 
det inkommit sju yttranden, varav ett yttrande från berörd sakägare.  

 

Efter granskningen har enbart mindre ändringar utförts som inte bedöms vara 
väsentliga. Ny utställning enligt 5 kap. 25 § plan- och bygglagen erfordras 
därför inte.   

 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
antagandehandling för Detaljplan för Svedala 25:17 med flera, "Nils Fredriksson 
Utbildning", i Svedala, Svedala kommun, Skåne län. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 159. 
Tjänsteskrivelse av planarkitekt, daterad 2020-07-23.         
Plankarta, daterad 2020-07-23. 
Planbeskrivning, daterad 2020-07-27. 
Granskningsutlåtande, daterad 2020-07-23. 
     

 
     

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Länsstyrelsen Skåne 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67  

Försäljning av Svedala 1:88 och Svedala 1:89, 
projekt Segestrand (Veidekke) 

Dnr 2019-000510  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslag till köpeavtal avseende Svedala 1:88 och Svedala 1:89. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Framtaget förslag till köpeavtal reglerar försäljning av fastigheterna Svedala 
1:88 och Svedala 1:89, inom projekt Segestrand, för uppförande av bostäder för 
platser för särskilt boende och för trygghetsboende.  

 

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott och kommunstyrelsen har 
berett ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslag till köpeavtal avseende Svedala 1:88 och Svedala 1:89. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 160.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott 2020-06-04. 
Tjänsteskrivelse av exploateringsingenjör, daterad 2020-05-26.  
Köpeavtal Svedala 1:88 och Svedala 1:89 inklusive bilagor, daterat 2020-05-25. 
Exploateringsavtal med Veidekke Bostad AB, daterat 2010-09-20. 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott, daterat 
2019-10-03. 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, daterat 2017-10-18. 
 

Yrkanden 
Linda Allansson Wester (M) yrkar, med instämmande av Per Mattsson (M) och 
Ronny Johnsson (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Peter Henriksson (ÄS) 
och Jörgen Persson (V), avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Linda Allansson Westers (M) med fleras yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens beslut mot Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras yrkande 
om avslag på detsamma mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Votering begärs.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. Den som vill avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar NEJ.  

 

Med 30 ja-röster och 14 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat 
framgår av bilaga till detta protokoll.  

Beslut skickas till 
Strategisk planeringsenhet 
Ekonomienheten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2020-09-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68  

Ändring av reglemente för utbildningsnämnden 
på grund av ny organisation för skolbibliotek och 
folkbibliotek 

Dnr 2020-000216  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna justeringar Utbildningsnämndens reglemente vad gäller 
reglementets första sida rörande förändringen av ny organisation,  

 

att § 9 om Registrering (diarieföring) får ordalydelsen:  

"Handlingar, som inkommer till utbildningsnämnden och som inte är av ringa 
betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen. I registret antecknas datum då handlingen kom 
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 
mottagare samt i korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i 
en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om 
sekretess, markeras detta genom att en särskild anteckning 
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller på aktomslaget som handlingen 
ligger i. Om handlingen är digital görs sekretessmarkeringen i det datasystem 
där den elektroniska handlingen hanteras", samt 

 

att justeringarna gäller från och med 2021-01-01. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att ändra 
reglemente för utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens reglemente justeras 
på grund av om-organisationen för skolbibliotek och folkbibliotek.  

 

Verksamhetsområde Utbildning har utarbetat ett förslag till ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek. I arbetet har verksamhetsledningen, företrädare 
för rektorer och företrädare för kultur och fritid med bibliotek deltagit. MBL-
förfarande om organisationsändringen har slutförts. Omorganisationen innebär 
att kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret för skolbibliotekarierna som 
flyttas från grundskola och gymnasieskola inom utbildningsnämndens 
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Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

ansvarsområde till Kultur och bibliotek inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 

Omorganisationen initierades av att regeringen gett uppdrag att ta fram direktiv 
som syftar till att stärka skolbibliotekens uppdrag, där elever ska ges likvärdig 
tillgång till bibliotek. Parallellt inför Svedala kommun att heltid ska gälla som 
norm vid anställning.  

Utbildningsnämnden föreslår även vissa andra förslag till justeringar och 
rättelser i reglementet.  

Kanslienheten föreslår att § 9 om registrering (diarieföring) ska ha en mer 
beskrivande ordalydelse än vad utbildningsnämnden föreslår. Kanslienheten 
föreslår följande text:  

"Handlingar, som inkommer till utbildningsnämnden och som inte är av ringa 
betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen. I registret antecknas datum då handlingen kom 
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 
mottagare samt i korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i 
en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om 
sekretess, markeras detta genom att en särskild anteckning 
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller på aktomslaget som handlingen 
ligger i. Om handlingen är digital görs sekretessmarkeringen i det datasystem 
där den elektroniska handlingen hanteras." 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 167. 
Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningen, daterad 2020-08-25. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2020-06-08, § 61. 
Förslag på ändringar i utbildningsnämndens reglemente. 
Rapport: Förslag till ny organisation för skolbibliotek och bibliotek, daterad 
2020-02-06. 
     

     

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 69  

Ändring av reglemente för kultur- och 
fritidsnämnden på grund av ny organisation för 
skolbibliotek och folkbibliotek 

Dnr 2020-000219  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna justeringar Kultur- och fritidsnämndens reglemente vad gäller 
reglementets första och andra sida,  

 

att § 10 om Registrering (diarieföring) får ordalydelsen:  

”Handlingar, som inkommer till kultur- och fritidsnämnden och som inte är av 
ringa betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen. I registret antecknas datum då handlingen kom 
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 
mottagare samt i korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i 
en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om 
sekretess, markeras detta genom att en särskild anteckning 
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller på aktomslaget som handlingen 
ligger i. Om handlingen är digital görs sekretessmarkeringen i det datasystem 
där den elektroniska handlingen hanteras”, samt 

 

att justeringarna gäller från och med 2021-01-01.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige om att 
ändra i reglementet för kultur- och fritidsnämnden med anledning av ny 
organisation för skolbibliotek och folkbibliotek.  

 

I arbetet med den nya organisationen har verksamhetsledningen, företrädare 
för rektorer och företrädare för kultur och fritid med bibliotek deltagit. MBL-
förfarande om organisationsförändringen har slutförts. Den nya organisationen 
innebär att kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret för skolbibliotekarierna 
som flyttas från grundskola och gymnasieskola inom utbildningsnämndens 
ansvarsområde till Kultur och bibliotek inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 
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Kanslienheten förslår att § 10 om registrering (diarieföring) får en mer 
beskrivande ordalydelse än vad utbildningsnämnden föreslår. Kanslienheten 
föreslår följande text:  

"Handlingar, som inkommer till kultur- och fritidsnämnden och som inte är av 
ringa betydelse, ska genast registreras, om de inte hålls ordnade i enlighet med 
informationshanteringsplanen. I registret antecknas datum då handlingen kom 
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid 
registreringen, i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller 
mottagare samt i korthet vad handlingen rör. Om det kan antas att en uppgift i 
en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om 
sekretess, markeras detta genom att en särskild anteckning 
(sekretessmarkering) görs på handlingen eller på aktomslaget som handlingen 
ligger i. Om handlingen är digital görs sekretessmarkeringen i det datasystem 
där den elektroniska handlingen hanteras”.     

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt ovan.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 168. 
Tjänsteskrivelse av utredare vid verksamhetsområde kommunledning, daterad 
2020-08-25 
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2020-06-02 
Förslag till ändrat reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
Tjänsteskrivelse om - Ändring av reglemente för kultur- och fritidsnämnden på 
grund av ny organisation för skolbibliotek och folkbibliotek.  
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 70  

Nya stadgar för Skånes kommuner 

Dnr 2020-000146  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna förslaget på de nya stadgarna för kommunförbundet Skåne 
/Skånes kommuner, samt 

 

att ge Svedala kommuns ombud i uppdrag att verka för förändring i enlighet 
med föreslagna nya stadgar. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Den 3 april 2020 beslutade styrelsen i Kommunförbundet Skåne om ett nytt 
uppdrag för förbundet. Detta innebär att en stadgeändring behövs för att det 
nya uppdraget ska få genomslag. I samband med det nya uppdrag beslutade 
även styrelsen om nytt namn för förbundet, Skånes kommuner, och ny grafisk 
profil. 

 

Det nya uppdraget kan sammanfattas i tre meningar.  

 

   -   Vara en samlande kraft och en enad röst för medlemskommunerna. 

   -   Bedriva aktiviteter som skapar värde för medlemskommunerna. 

   -   Främja strategisk samverkan mellan medlemskommunerna. 

 

Mot ovan angiven bakgrund har Kommunförbundet Skåne har kallat 211 ombud 
till ett extrainsatt förbundsmöte 2 oktober 2020 för antagande av den nya 
stadgan.  

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna förslaget på de nya stadgarna för kommunförbundet Skåne /Skånes 
kommuner, samt att ge Svedala kommuns ombud i uppdrag att verka för 
förändring i enlighet med föreslagna nya stadgar. 
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 169.  
Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningen, daterad 2020-08-19. 
Förslag på stadgar för Skånes kommuner, daterade 2020-06-25. 
Skrivelse om stadgarnas ändringar. 
Styrelseprotokoll 2020-06-25 §§ 23–28, Kommunförbundet Skåne. 
Nuvarande stadgar för Kommunförbundet Skåne, gällande sedan 2011.  
     

     

Beslut skickas till 
Kommunförbundet Skåne 
För Svedala kommun valda ombud i Kommunförbundet Skånes förbundsmöte 
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§ 71  

Förslag på ändrad finansieringsmodell för 
beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 
för Skånes Kommuner   

Dnr 2020-000230  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna Kommunförbundet Skånes förslag på ändrad finansieringsmodell 
för beräkning av medlemsavgiften, 

 

att medlemsavgiften i sin helhet från och med 2021 ska belasta 
kommunstyrelsens ram,  

att i budget 2021 omfördela kommunbidrag från bygg- och miljönämnden till 
kommunstyrelsen motsvarande 8 000 kronor, 

 

att i budget 2021 omfördela kommunbidrag från socialnämnden till 
kommunstyrelsen motsvarande 78 000 kronor, samt 

 

att i budget 2021 omfördela kommunbidrag från utbildningsnämnden till 
kommunstyrelsen motsvarande 146 000 kronor. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförbundet Skåne har tagit fram förslag på ny finansieringsmodell för 
medlemsavgiften. Syftet är att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna 
betalar till förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv. Därav föreslås att tidigare år intäktsformer slås samman med 
medlemsavgiften till en totalram. Den totala ramen ska sedan fördelas utifrån 
antalet invånare.  

 

Förslaget innebär att merparten av de samverkansavtal som idag belastar 
respektive verksamhetsområde i kommunen inkorporeras i medlemsavgiften. 
Huvudparten av de kostnader som bygg- och miljönämnden, socialnämnden 
och utbildningsnämnden haft med anledning av olika samverkansavtal kommer 
därmed att utbetalas av kommunstyrelsen. Kommunförvaltningen har 
sammanställt de kostnader som idag belastar berörda nämnden. 
Kommunbidraget för dessa föreslås omfördelas till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta 
enligt ovan.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 170. 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2020-08-18. 
Viktig information kring förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften från och 2021 för Skånes kommuner av Kommunförbundet 
Skåne, daterat 2020-06-29. 
Förslag till ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften till Skånes 
kommuner, daterad 2020-05-14. 
Bilaga 1 - Förteckning över samverkansavtal och som föreslås ingå in den nya 
medlemsavgiften.  
Bilaga 2 - Totalram ”Medlemsavgift Skånes kommuner” för 2021 och 2022, 
daterad 2020-06-05. 
Protokollsutdrag styrelsen Kommunförbundet Skåne 2020-06-25, § 25. 
Sammanställning över poster inom Svedala kommun som föreslås 
ombudgeteras. 
     

     

Beslut skickas till 
Kommunförbundet Skåne 
Ekonomienheten 
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§ 72  

Årsberättelse Samordningsförbundet Nils 2019 

Dnr 2020-000194  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att godkänna årsredovisningen för 2019, samt 

 

att, för Svedala kommuns del, bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2019. 
 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Gunilla Nordgren (M) och Sverker Nordgren (M) i 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Nils har överlämnat årsberättelse och 
revisionsberättelse för samordningsförbundet Nils avseende år 2019.  

 

Enligt 26 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas. 

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
godkänna årsredovisningen för 2019, samt att, för Svedala kommuns del, 
bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 171. 
Tjänsteskrivelse av controller vid kommunledningen, daterad 2020-08-24. 
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Nils 2019. 
Årsberättelse Samordningsförbundet Nils 2019.  
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Beslut skickas till 
Samordningsförbundet Nils 
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§ 73  

Sammanträdesplan 2021 

Dnr 2020-000232  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige är:  

20 januari, 17 februari, 7 april, 28 april, 2 juni, 23 juni (dagtid),  

22 september, 27 oktober, 24 november samt 15 december, samt  

 

att nämnder inte får sammanträda på samma tidpunkt under samma dag. 
Nämnder kan sammanträda samma dag, men möten får inte överlappa 
varandra. Detta för att förtroendevalda som ha flera nämnduppdrag ska kunna 
närvara på samtliga nämndsammanträden. 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige.  

 

I planeringen av sammanträden har kommunförvaltningen medtagit att regler 
för sammanträdesfria kvällar ska följas. Framtaget förslag har vidare som syfte 
att få en smidigare ärendegång för ekonomiårets ärenden.  

 

Kommunstyrelsen, som berett ärendet, föreslår kommunfullmäktige besluta att 
sammanträdesdagar för kommunfullmäktige är: 20 januari, 17 februari, 7 april, 
28 april, 2 juni, 23 juni (dagtid), 22 september, 27 oktober, 24 november samt 
15 december, samt att nämnder inte får sammanträda på samma tidpunkt 
under samma dag. Nämnder kan sammanträda samma dag, men möten får 
inte överlappa varandra. Detta för att förtroendevalda som ha flera 
nämnduppdrag ska kunna närvara på samtliga nämndsammanträden. 

 

Linda Allansson Wester (M) informerar kommunfullmäktige om att reviderad 
planering för sammanträdesfria kvällar kommer att sändas till samtliga 
partiföreträdare inom en vecka.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 173. 
Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningen, daterad 2020-08-26. 
Kalenderschema 2021 för nämndernas sammanträdesplanering för 
ekonomiärenden 
Kalender över mötesfria kvällar.  
     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Utredare vid kommunledningskontoret 
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§ 74  

Anmälan av motion om åtgärder mot mobbning 
inom skolverksamheterna 

Dnr 2020-000291  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lämna motionen till utbildningsnämnden för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Ambjörn Hardenstedt (S) har till kommunfullmäktige inkommit med motion om 
åtgärder mot mobbing inom skolverksamheterna.  

 

Motionären anför bland annat mobbing kan ha stor effekt på ett barns 
självkänsla och att omfattningen av mobbing inom skolverksamheterna bör 
utredas. 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.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om åtgärder mot mobbing inom skolverksamheterna, inkommen 2020-
09-21.  

     

     

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
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§ 75  

Anmälan av motion om tillsättande av en 
haverikommission 

Dnr 2020-000300  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

 

att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Mats Bentmar (ÄS) och Peter Henriksson (ÄS) inkommer till 
kommunfullmäktige med motion om tillsättande av en haverikommission.  

 

Med anledning av resultatet i Svenskt Näringslivs senaste ranking av landets 
kommuner avseende näringslivsklimat yrkar motionärerna att det snarast 
möjligt tillsätts en haverikommission, att denna ska bestå av representanter från 
samtliga politiska partier, näringslivet och ideella föreningar samt att 
haverikommissionens uppgift ska vara att före halvårsskiftet 2021 presentera 
en plan och ett åtgärdspaket vars mål är att senast 2022 placera Svedala bland 
topp tio i Skåne och topp etthundra i landet.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om tillsättande av en haverikommission, inkommen 2020-09-23.  

     

     

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 76  

Valärenden 

Dnr 2020-000249  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja avsägelserna,  

 

att lämna Jörgen Perssons (SD) avsägelse till Länsstyrelsen Skåne för förnyad 
röstsammanräkning, 

 

att utse Reino Lindberg (ÄS) till ersättare i utbildningsnämnden för tiden fram till 
och med 31 december 2022, samt 

 

att val av ledamot i utbildningsnämnden, efter Ann-Kristin Andersson (C), för 
tiden fram till och med 31 december 2022 kvarstår till nästa sammanträde.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande avsägelser inkommit.  

 

− Jörgen Persson (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

− Lovisa Henriksson (ÄS) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden.  

− Ann-Kristin Andersson (C) avsäger sig uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden.  

 

Länsstyrelsen Skåne har även i meddelande informerat om att Jörgen Persson 
(SD) har avflyttat från Svedala kommun och därmed inte längre är valbar.  
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Handlingar i ärendet 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, inkommen 2020-08-
19.  
Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, daterad 2020-08-26 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden, inkommen 2020-09-
21.  
  
     

     

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Utbildningsnämnden 
HR-enheten 
It-enheten 
Kundservice 
Jörgen Persson 
Lovisa Henriksson 
Ann-Kristin Andersson 
Reino Lindberg 
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§ 77  

Meddelanden och skrivelser 

Dnr 2020-000269  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktige har följande meddelanden och skrivelser inkommit.  

 

− Kommunstyrelsen har beslutat att ingå hyresavtal för nya biblioteket i 
Svedala tätort.  

− Stabschefen informerar om mindre ändring i bolagsordningarna för 
Svedala Exploaterings AB och Svedala kommunhus AB.  
 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-07, § 166.  
Information från stabschefen om mindre ändringar i bolagsordningar, upprättad 
2020-09-11.  
     

     

 

 


