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§ 102  

Ändring av dagordningen 
Dnr 51187  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

i enlighet med ordförandens förslag.  
 

     

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föreslår att ärende 10 "Valärenden" utgår samt att ett nytillkommet 
ärende "Anmälan av motion om delad utbetalning av försörjningsstöd" 
behandlas som ärende 9 i dagordningen.  
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§ 103  

Uppföljningsrapport 3 (UR3) - ekonomisk 
uppföljning med prognos för nämnder och 
styrelser 
Dnr 2020-000364  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att godkänna Uppföljningsrapport 3 - 2020, ekonomisk uppföljning. 
     

     

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster beräknas uppgå till 11,3 
mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en minskning med 14,3 mnkr 
och beror i sin helhet på att årets resultat i större utsträckning än 2019 
beräknas påverkas negativt av jämförelsestörande poster. Exklusive dessa 
jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 29,5 mnkr. 

 
Kommunens totala budgetavvikelse, inklusive jämförelsestörande poster, 
beräknas uppgå till 11,3 mnkr. Under året har flera jämförelsestörande poster 
påverkat resultatet negativt i förhållande till budget. Vid en exkludering av de 
jämförelsestörande posterna beräknas kommunens totala budgetavvikelse 
uppgå till +35,4 mnkr. Detta beror på att intäkter för skatter och statsbidrag 
samt de finansiella posterna beräknas bli 41,8 mnkr högre än budgeterat 
samtidigt som verksamhetens nettokostnader endast överstiger budget med 6,4 
mnkr. 

 
Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
Uppföljningsrapport 3 - 2020, ekonomisk uppföljning. 

 
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen för 
egen del att föreslå socialnämnden att se över och anpassa sina utgifter så att 
utgifterna ryms inom ram 2021 samt att socialnämndens handlingsplan följs upp 
i presidieträffar mellan socialnämnden och kommunstyrelsen senast i december 
månad 2020.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-23, § 239. 
Tjänsteskrivelse av ekonomi- och utvecklingschefen, daterad 2020-11-20. 

Uppföljningsrapport 3 – 2020, daterad 2020-11-20. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-11-17, § 26.      

     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen  
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§ 104  

Försäkringsinlösen Svedala år 2020 
Dnr 2020-000334  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att lösa in maximalt 100 mnkr av 
ansvarsförbindelsen i en försäkringslösning, samt 

 
att uppdra åt kommunstyrelsen att avyttra delar av kommunens 
pensionsmedelsförvaltning i syfte att lösa in delar av pensionsskulden. 

 
     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de närmaste kommande 
åren kommer kommunens kostnader att öka, dels till följd av ökade 
demografiska behov, dels till följd av att pensionsutbetalningar för 
ansvarsförbindelsen kommer öka. Detta sker i ett läge då intäkterna från skatter 
och statsbidrag beräknas utvecklas sämre samtidigt som volatiliteten på börsen 
väntas öka. I ett sådant läge bör kommunen säkra upp delar av den vinst som 
genererats för att minska de framtida utgifterna, förbättra kommunens 
kassaflöde samt trygga de värden som upparbetats i kommunens 
medelsförvaltning.  
 
Genom försäkring istället för egen pensionsportfölj minskar nedsidesrisken i 
pensionsportföljen samt risken för eventuella slag i resultaträkningen från stora 
värdeförändringar. Vidare innebär det att betydande framtida risker i 
pensionsåtagandet överlåts till försäkringsbolaget i stället för att bäras av 
kommunen. 
 
Ett komplement för att hantera nedsidesrisken i pensionsportföljen är att lösa in 
en del av pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen gör en extra inbetalning 
för dessa pensioner genom så kallad partiell inlösen. Det innebär i praktiken att 
kommunen köper försäkringslösningar för det åtagande man har och överlåter 
pensionsansvaret på ett försäkringsbolag.  
 
Vid en ny försäkringsinlösen enligt förslaget, så kommer kommunen att erhålla 
en försäkringspremie på 100 mnkr år 2020. Kommunens resultat försämras 
med 100 mkr, men en inbetalning av denna typ anses som extraordinär och 
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påverkar inte balanskravet. En sådan åtgärd går under begreppet synnerliga 
skäl och innebär att om kommunfullmäktige beslutar om att göra inlösen så 
behöver inte resultatet återställas de kommande tre åren. 
 
Kommunens skuld efter inbetalningen påverkar inte kommunens löpande 
likviditet för löpande transaktioner då inbetalningen möjliggörs genom avyttring 
av placeringar i pensionsportföljningen. Effekten på pensionsportföljen blir en 
något lägre förväntad avkastning kommande år. Förslaget är att i första hand 
avyttra räntefonder för att finansiera kostnaden för inlösen.  Detta eftersom 
dessa placeringar med dagens ränteläge genererar svag eller ingen avkastning.  
 

Beslut om liknade försäkringsinlösen gjordes år 2014 på 150 mnkr, med mycket 
positivt resultat. Försäkringsinlösensärendet redogörs för i tjänsteskrivelse av 
ekonomi- och utvecklingschefen.  
 
Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att lösa in maximalt 100 mnkr av ansvarsförbindelsen i en 
försäkringslösning, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att avyttra delar av 
kommunens pensionsmedelsförvaltning i syfte att lösa in delar av 
pensionsskulden.  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-23, § 225.  

Tjänsteskrivelse om försärkringsinlösen, daterad 2020-11-13. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-11-17, § 28. 
Bildspel pensionsinlösen.  

Yrkanden 
Linda Allansson Wester yrkar, med instämmande av Ambjörn Hardenstedt (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 105  

Finansiell policy med föreskrifter för 
medelsförvaltning och placeringsreglemente för 
medel avsatta för pensionsförpliktelser 
Dnr 2020-000356  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta riktlinjer för medelsförvaltning i Svedala kommun "Finansiell policy med 
föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta 
för pensionsförpliktelser", samt 

  
att upphäva tidigare version av föreskrifter för medelsförvaltning i Svedala 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-01-13, § 9.  
   

     

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 11 kap. 3 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
medelsförvaltningen. Riksdagen har uttalat att fullmäktigeföreskrifter bland 
annat bör avse placering och upplåning av medel och även sådana 
organisatoriska regleringar som kan vara påkallade. 

 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens budgetutskott 
upprättat ett förlag till reviderad finanspolicy samt tjänsteskrivelse med 
bakgrund, omfattning, syfte och målsättning: ”Finansiell policy med föreskrifter 
för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för 
pensionsförpliktelser”. Jämfört med tidigare policy har den nya finanspolicyn 
kompletterats med förtydliganden och föreskrifter kring upplåning, 
finansieringar, utlåning, borgen och likviditetsförvaltning.     
  

Kommunstyrelsens budgetutskott och kommunstyrelsen har berett ärendet. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för 
medelsförvaltning i Svedala kommun ”Finansiell policy med föreskrifter för 
medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för 
pensionsförpliktelser”, samt att upphäva tidigare version av föreskrifter för 
medelsförvaltning i Svedala kommun, antagen av kommunfullmäktige 2016-01-
13, § 9.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-23, § 226.  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-11-13. 

Förslag till ny Finans- och placeringspolicy.  
Nu gällande riktlinjer, Finansiell policy medelsförvaltning. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens budgetutskott 2020-11-17, § 27. 

Bildspel, ny finanspolicy.  
     

     

Beslut skickas till 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
Svedala kommunhus AB (med antagen finansiell policy) 
Svedalahem (med antagen finansiell policy) 
Svedab (med antagen finansiell policy) 
Författningssamlingen 
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§ 106  

Riktlinjer Stöd till föreningar i Svedala kommun 
Dnr 2020-000348  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta ny författning Stöd till föreningar i Svedala kommun,  
 

att författningarna Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala 
kommun och Riktlinjer och regler för kommunens stöd till kulturföreningar 
upphör att gälla, samt 

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

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden har sett över fastställda författningssamlingar för 
föreningsstöd och ser ett behov av att förenkla och förtydliga gällande 
styrdokument. Genom att skapa ett författningssamlingsdokument som rör 
föreningsstöd både till de föreningar som bedriver idrottsverksamhet och de 
som bedriver kulturföreningsverksamhet ser kultur- och fritidsnämnden att det 
förenklar för föreningsverksamheterna att orientera sig i gällande styrdokument.  
 

Kultur- och fritidsnämnden har mot ovan angiven bakgrund tagit fram förslag till 
ny författning för reglering av stöd till föreningar i Svedala kommun. Denna är 
tänkt att ersätta författningarna Stöd till föreningsverksamhet för barn och unga i 
Svedala kommun och Riktlinjer och regler för kommunens stöd till 
kulturföreningar.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny författning 
Stöd till föreningar i Svedala kommun, att författningarna Stöd till 
föreningsverksamhet för barn och unga i Svedala kommun och Riktlinjer och 
regler för kommunens stöd till kulturföreningar upphör att gälla, samt att detta 
gäller från och med 2021-01-01.  
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Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-23, § 231.  
Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningskontoret, daterad 2020-11-10. 

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21, § 61. 
Förslag till Stöd till föreningar i Svedala kommun. 

Nu gällande Riktlinjer och regler för stöd till kulturföreningar (Ffs3-12). 

Nu gällande Regler för stöd till föreningsverksamhet för barn och unga (ffs3-09).   
     

     

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 107  

Upphörande av elitbidrag/marknadsföringsbidrag 
för idrottsprestationer 
Dnr 2020-000347  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska upphöra att gälla 
från 2021-01-01.    
 

     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige inrättade 2001-05-09 ett elitbidrag/marknadsföringsbidrag 
för enskilda/förening som deltar på elitnivå inom idrotten. Kultur- och 
fritidsnämnden framlägger förslag till kommunfullmäktige att 
Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska upphöra att gälla 
från 2021-01-01. Föreningars och enskildas elitverksamhet innefattas inte av 
Kultur- och fritidsnämndens mål att prioritera verksamhet för barn och unga.    

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer ska upphöra att gälla 
från 2021-01-01.  
  

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-23, § 232.  

Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningskontoret, daterad 2020-11-10. 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21, § 59. 

Bild på protokoll Kommunfullmäktige 2001-05-09 § Svar på motion om 
elitbidrag/marknadsföringsbidrag för idrottsprestationer.  

Yrkanden 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar, med instämmande av Per-Ola Valastig (MP) 
och Mats Bentmar (ÄS), att kommunfullmäktige ska besluta att elitbidraget ska 
vara kvar i sin nuvarande form.  
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Birgitta Delring (BP) yrkar, med instämmande av Linda Allansson Wester (M), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Birgitta Delrings (BP) med fleras yrkande om bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ambjörn Hardenstedts (S) med fleras 
yrkande om att elitbidraget ska vara kvar i sin nuvarande form 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 bifalla Ambjörn 
Hardenstedts (S) med fleras yrkande röstar NEJ.  

 
Med 28 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 
Kultur- och fritidsnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 108  

Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen i 
Trelleborgs kommun och socialnämnden i 
Svedala kommun  
Dnr 2020-000350  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att i princip, med bakgrund av presenterad utredning, låta 
arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utföra arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun,  
 
att ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden i 
Trelleborgs kommun ta fram ett förslag på avtal gällande att 
arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utför arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun, samt  

 
att förslag på avtal ska godkännas av kommunstyrelsen i Svedala kommun om 
att arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utför arbetsuppgifterna 
gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från 
socialnämnden i Svedala kommun.  

 

     

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att mot bakgrund av 
framtagen utredning låta arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun utföra 
arbetsuppgifterna gällande ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser på 
uppdrag från socialnämnden i Svedala kommun. Socialnämnden vill även få i 
uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg kommun ta 
fram och ingå ett avtal gällande att arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs 
kommun utför arbetsuppgifterna gällande ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsinsatser på uppdrag från socialnämnden i Svedala kommun.  

 
Förslaget innebär i huvudsak att det arbete som Arbete och Integration utför 
idag överförs till Trelleborgs kommun. Endast boendekoordinatorstjänsten blir 
kvar i Svedala kommun.       
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag till beslut.  

 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-23, § 233.  

Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningskontoret, daterad 2020-11-10.  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 210. 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-10-22, § 78. 
Utredning samverkan mellan Trelleborgs- och Svedala kommun gällande 
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser.  

Yrkanden 
Per Mattsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Ambjörn Hardenstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med följande tillägg: Berörd personal i Svedala kommuns verksamhet ska få 
förtur till tjänsterna i verksamheterna i Trelleborgs kommun.  

 

Per Mattsson (M) yrkar avslag på Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar först att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Ordföranden ställer därefter Ambjörns Hardenstedts (S) tilläggsyrkande mot Per 
Mattssons (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Ambjörn Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande.  

 
Votering begärs.  

 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: den som vill bifalla 
Ambjörn Hardenstedts (S) tilläggsyrkande röstar JA. Den som vill avslå 
detsamma röstar NEJ.  
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Med 13 ja-röster och 28 nej-röster och en som avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Ambjörns Hardenstedts (S) 
tilläggsyrkande.  

Beslut skickas till 
Socialnämnden 
Trelleborgs kommun 
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§ 109  

Justering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
och nämndernas reglementen för deltagande på 
distans 
Dnr 2020-000362  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen justeras 
med ny paragraf om deltagande på distans, samt  

 

att ändringarna gäller från och med 2020-12-10.         
     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 28 oktober 2020, § 90, ett beslut om att tillåta 
deltagande på distans i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och 
utskotten. I beslutet gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för ändamålet. Kommunstyrelsen antog riktlinjer den 9 november 
2020, § 221.  
  

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om deltagande på distans 
behöver fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen att 
uppdateras med detta beslut.  

Ordalydelsen som införs i fullmäktiges arbetsordning föreslås lyda:  
§ 10 a Deltagande på distans 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med förtroendevalda 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bild-överföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Riktlinjerna för deltagande på distans vid 
sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och 
utskotten, som kommunstyrelsens antagit ska följas. Förtroendevald som 
önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till 
fullmäktiges sekreterare. Anmälan ska ske via mejl. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. 

 
Fullmäktige tillåter att andra nämnder och utskott genomför sammanträden med 
deltagare på distans under förutsättning att de Riktlinjer för deltagande på 
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distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna 
och utskotten, som kommunstyrelsens antagit efterföljs. 
 

Ordalydelsen som införs i nämndernas reglementen föreslås lyda:  
…nämnden (och …nämndens utskott) får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med förtroendevalda närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokal ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.  

Riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträden i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnderna och utskotten antagna av kommunstyrelsen ska 
följas. Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.    

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges 
arbetsordning och nämndernas reglementen justeras med ny paragraf om 
deltagande på distans, samt att ändringarna gäller från och med 2020-12-10.   

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-23, § 234.  
Tjänsteskrivelse av utredare vid kommunledningskontoret, daterad 2020-11-16. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-09, § 221. 
Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Kommunstyrelsens reglemente.   

Teknisk nämnds reglemente.   
Bygg- och miljönämndens reglemente.  

Utbildningsnämndens reglemente.  

Kultur- och fritidsnämndens reglemente.  
Socialnämndens reglemente.  

Valnämndens reglemente.     
     

     

Beslut skickas till 
Samtliga nämnder 
Författningssamlingen 
Utredare vid kommunledningskontoret 
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§ 110  

Anmälan av motion om delad utbetalning av 
försörjningsstöd 
Dnr 2020-000391  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att lämna motionen till socialnämnden för beredning.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Katrin Lydén (L) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion om delad 
utbetalning av försörjningsstöd. Motionären anför att försörjningsstöd är ett av 
få system som inte är individuellt i vårt välfärdssystem och att en utbetalning 
endast till en vuxen i hushållet kan innebära att dennes make/maka blir helt 
beroende av den som fått utbetalningen.  

 
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
arbeta fram nya riktlinjer för utbetalning av försörjningsstöd samt att förslaget 
ska innehålla en ändring så att utgångspunkten blir att försörjningsstödet delas 
lika mellan de vuxna i hushållet. Om stödet inte ska delas måste det motiveras 
med särskilda skäl.  
 

Handlingar i ärendet 
Motion om delad utbetalning av försörjningsstöd, inkommen 2020-12-09.  
     

     

Beslut skickas till 
Socialnämnden (med inkommen motion) 
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§ 111  

Meddelanden och skrivelser  
Dnr 2020-000378  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ha tagit del av informationen.  
     

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

 

− Beslut från länsstyrelsen om lokala föreskrifter för att motverka 
spridning av det virus som orsakar Covid-19.  

− Information från Sveriges Kommuner och Regioner om ändringar i 
Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.  

− PM från Kommunrevisionen om Arvodeshanteringen i Svedala 
kommun.  

Handlingar i ärendet 
Beslut från länsstyrelsen om lokala föreskrifter för att motverka spridning av det 
virus som orsakar Covid-19, meddelat 2020-11-23. 
Information från Sveriges Kommuner och Regioner om ändringar i Allmänna 
bestämmelser. 
Arvodeshanteringen i Svedala kommun, promemoria av KPMG daterad 2020-
11-24.  

     
     

Beslut skickas till 
Kommunrevisionen  
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